СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXIV

Број 25

26.11.2018.

Годишња претплата
2100,00 динара

249.
На основу члана 46. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012),
члана 3. ст. 1. тач. 14. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др. закон и
101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 26.
новембра 2018. године донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, рад и делатност зоохигијене на територији општине Пландиште.
II. ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 2.
Делатности зоохигијене на територији општине Пландиште обављаће предузеће које је у складу са
законом регистровано и лиценцирано за обављање делатности зоохигијене са којом је општина Пландиште
закључила уговор о обављању делатности.
Предузеће које је регистровано за обављање делатности зоохигијене обавља следеће делатности:
1. хвата и збрињава напуштене животиње у прихватилиштима за животиње;
2. нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних и других површина (атара) и објеката за узгој,
држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња;
3. транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката из тачке
2. овог члана до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на
начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.
Предузеће које је регистровано за обављање делатности зоохигијене обавља поверене послове по
налогу надлежне инспекције и надлежног органа општине Пландиште.
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Члан 3.
Предузеће са којим је општина Пландиште закључила уговор о обављању делатности Зоохигијене,
дужно је да у складу са правилима струке нешкодљиво уклони лешеве животиња са јавних површина и
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња.
Члан 4.
Нешкодљиво уклањање лешева домаћих и других животиња подразумева сакупљање, превоз,
сахрањивање, спаљивање или прераду на прописан начин, који не представља ризик по друге животиње,
људе или животну средину.
Предузеће са којим је општина Пландиште закључила уговор о обављању делатности је дужно, када је
то потребно, да обезбеди превоз леша са места угинућа до објекта за преглед лешева или за сакупљање,
прераду или уништење, као и да обезбеди дезинфекцију места угинућа, возила и опреме.
III. ЗАБРАНА
Члан 5.
Забрањено је бацати лешеве животиња у реке или друге водене токове или одводе или их остављати на
путевима, отвореном простору, у шумама и јавним површинама или на другом месту.
Власници и држаоци животиња дужни су да пријаве угинуће животиње надлежном органу општине
Пландиште и да се придржавају свих упутстава које је надлежни орган издао у вези са одлагањем лешева.
IV. ТРОШКОВИ
Члан 6.
Трошкове сакупљања, уклањања, сахрањивања и превоз лешева животињског порекла и анималног
отпада сноси буџет општине Пландиште.
V. НАДЗОР
Члан 7.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши Служба за инспекцијске послове - комунални
инспектор Општинске управе општине Пландиште.
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VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Новчаном казном у износу од 10.000.00 казниће се за прекршај физичко лице и одговорно лице ако се не
придржава одредби члана 5. ове Одлуке
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник или привредно
друштво ако се не придржава одредби члана 3. и 4. ове Одлуке.

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-26/2018-I
Дана: 26. новембра 2018. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж.. менаџмен. с.р.

Стр -650-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 25

26.11.2018.

250.
На основу члана 5. став 5. и члана 10. став 4. Закона о путевима („Службени гласник РС“, број 41/2018),
члана 3. став 1. тачка 10 Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016),
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон
и 101/2016 - др. закон 47/2018) и члана 15. став 1. тачка 13. и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине
Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште
на седници одржаној дана 26. новембра 2018. године донела је

ОДЛУКУ
О УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Oдлуком уређује се управљање, одржавање, заштита и развој улица, општинских и
некатегорисаних путева на територији општине Пландиште.
Члан 2.
Улице су јавни путеви у насељеном месту, који саобраћајно повезују делове насеља и служе за кретање
возила и пешака, са елементима који одговарају потребама насеља (ивичњаци, тротоари, кишна
канализација и др.).
Улице се деле на:
•
•
•

Главне насељскe саобраћајница
Сабирне насељскe саобраћајница
Приступне насељске саобраћајнице

Главне улице су улице од посебног значаја за одвијање саобраћаја.
Споредне улице су остале улице.
Члан 3.
Општински путеви су јавни путеви који саобраћајно повезују територију општине, као и територију
општине са мрежом државних путева.
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Члан 4.
Некатегорисани путеви су саобраћајне површине које су доступне већем броју разних корисника, које
надлежни орган прогласи некатегорисаним путевима и које су уписане у катастар непокретности као
некатегорисани путеви (сеоски, атарски и шумски путеви и путеви на насипима за одбрану од поплава).
Члан 5.
Улице, општинске и некатегорисане путев на територији општине Пландиште утврђује Скупштина
општине Пландиште.
II. УПРАВЉАЊЕ
Члан 6.
Послове управљања, одржавања, заштите и развоја улица, општинских и некатегорисаних путева на
територији општине Пландиште обавља надлежни орган Општинске управе општине Пландиште.
III. ИЗГРАДЊА И РЕКОСНТРУКЦИЈА
Члан 7.
Надлежни орган Општинске управе општине Пландиште, Одељење за урбанизам издаје сагласност на
техничку документацију за изградњу или реконструкцију улица, општинских путева и путних објеката.
IV. ОДРЖАВАЊЕ
Члан 8.
Одржавање улица и општинских путева обухвата радове којима се обезбеђује несметан и безбедан
саобраћај возила и кретање пешака и чува употребна и реална вредност улица, општинских путева и путних
објеката.
Члан 9.
Радови на одржавању улица и општинских путева су:
- поправка, обнављање и замена делова коловоза, тротоара и трупа јавног пута, са одговарајућим
корекцијама којима се битно не мењају конструктивни елементи;
- поправка и замена ивичњака;
- обнављање ознака на коловозу;
- постављање, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације;
- чишћење пропуста, јаркова и ригола који служе за одводњавање површинских вода са улице;
- чишћење снега и леда са коловоза;
- уређење банкина;
- други радови на одржавању.
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Члан 10.
Одржавање, заштита и развој улица и општинских путева обавља се на основу програма развоја и
годишњих програма радова доноси надлежни орган Општинске управе општине Пландиште.
Члан 11.
Одржавање улица и општинских путева надлежни орган Општинске управе општине Пландиште
поверава привредном друштву које је регистровано за обављање ових послова.
Члан 12.
Надлежни орган Општинске управе општине Пландиште, односно привредно друштво коме су поверени
послови одржавања, дужно је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање улица и општинских
путева и одговара за штету која настане због неблаговременог извршења појединих потребних радова и
мера на њиховом одржавању.
Члан 13.
Сопственици, односно правна и физичка лица која се старају о објектима постављеним или уграђеним у
јавни пут, при извођењу радова на одржавању улице, пута и путног објекта дужни су да о свом трошку
изместе те објекте, односно прилагоде их насталим променама.
Члан 14.
Привредно друштво које управља објектом, уређајем, инсталацијом и водовима уграђеним у јавни пут,
дужно је да одржава тај објекат, постројење, уређај, инсталацију и вод на начин којим се не оштећује јавни
пут, односно не угрожава безбедност саобраћаја или не омета одржавање јавног пута.
У случају оштећења, односно квара објекта, постројења, уређаја, инсталација или водова из става 1. овог
члана, привредно друштво које управља тим објектима дужно је да без одлагања приступи отклањању
оштећења, односно квара и истовремено о предузетим радовима без одлагања обавести Одељење за
урбанизам.
Привредно друштво из става 1. овог члана, отклањању оштећења, односно квара, којим се не оштећује
јавни пут и не угрожава безбедност саобраћаја, приступа по претходно прибављеној сагласности надлежног
органа Општинске управе општине Пландиште.
Трошкове извођења радова из става 2. и 3. овог члана, као и трошкове извођења радова на враћању
јавног пута у првобитно стање сноси привредно друштво из става 1. овог члана.
Члан 15.
Заузеће делова улица и општинских путева, а нарочито раскопавање, може се обављати само на основу
дозволе са техничким условима коју издаје, уз претходно прибављену сагласност организациона јединица
Општинске управе општине Пландиште надлежне за послове саобраћаја.
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Члан 16.
Уз захтев за издавање дозволе за раскопавање улице или општинског пута мора се приложити:
- одобрење за градњу, односно одобрење надлежног комуналног предузећа са техничким условима;
- оверени пројекат са изводом из плана подземних инсталација;
- доказ (банкарска гаранција) о обезбеђењу средстава за поправку улице или општинског пута.
Члан 17.
Раскопавање улице или општинског пута због хитне поправке подземних инсталација може се започети и
пре добијања дозволе, с тим да се пре почетка радова мора обавестити надлежног органа Општинске
управе општине Пландиште.
Члан 18.
Поправку оштећеног дела улице или општинског пута, услед заузећа или раскопавања, обавља
инвеститор радова, према техничким условима и уз надзор надлежног органа Општинске управе општине
Пландиште, односно привредног друштва које надлежни орган Општинске управе општине Пландиште
овласти.
Гарантни рок за радове из става 1. овог члана је три године од дана пријема радова.
Члан 19.
Надлежни орган Општинске управе општине Пландиште врши постављање, замену, допуну и
обнављање саобраћајне сигнализације, опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и
околине, на основу решења о техничком регулисању саобраћаја које издаје надлежни орган Општинске
управе за послове саобраћаја.
Члан 20.
Прикључење на улицу или општински пут, са земљишта које се граничи са улицом или општинским
путем, може се обавити само уз дозволу са техничким условима, коју издаје надлежни орган Општинске
управе општине Пландиште.
Члан 21.
Натписи и рекламе у оквиру улице и општинског пута постављају се на основу дозволе са техничким
условима коју издаје надлежни орган Општинске управе општине Пландиште.
Натписе поставља и одржава лице које је захтевало њихово постављање.
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Члан 22.
Возило које прекорачује дозвољену тежину, осовинско оптерећење или димензије ванредни превоз на
локалним путевима може обављати само на основу дозволе надлежног органа Општинске управе општине
Пландиште.
Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету причињену обављањем ванредног
превоза на јавном путу.
Члан 23.
Надлежни орган Општинске управе општине Пландиште издаје сагласност за одржавање спортске или
друге манифестације на локалним путевима.
Организатор спортске или друге манифестације сноси трошкове забране саобраћаја, преусмеравања
саобраћаја и обавештавања јавности, као и предузетих мера обезбеђења.
Организатори манифестације морају сносити трошкове забране саобраћаја, преусмеравање саобраћаја
и обавештавање јавности и предузетих мера обезбеђења.
Члан 24.
Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не
угрожавају безбедност саобраћаја.
Члан 25.
На раскрсници јавног пута са другим путем и укрштања јавног пута са железничком пругом у истом нивоу,
морају се обезбедити зоне потребне прегледности у складу са прописима.
У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће, остављати предмете и
материјал, постављати постројења и уређаје и градити објекте, односно вршити друге радње које ометају
прегледност јавног пута.
Сопственик, односно корисник земљишта, које се налази у зони потребне прегледности, дужан је да на
захтев надлежног органа Општинске управе општине Пландиште, уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете,
материјал, постројења, уређаје и објекте из става 2. овог члана, у циљу обезбеђења прегледности пута.
Члан 26.
Надлежни орган Општинске управе општине Пландиште води евиденцију улица и општинских путева,
путних објеката и саобраћајне сигнализације.
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V. ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 27.
Средства за финансирање управљања, одржавања и развоја улица, општинских и некатегорисаних
путева, обезбеђују се из буџета општине Пландиште.

VI. НАДЗОР
Члан 28.
Надзор над извршавањем одредаба ове одлуке обавља надлежни орган Општинске управе општине
Пландиште, Одељење за урбанизам – Служба за инспекцијске послове.

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај привредно друштво:
1. ако при извођењу радова на одржавању улице, општинског и некатегорисаног пута или путног
објекта не поступа сходно одредби члана 13.;
2. ако раскопава улицу, општински или некатегорисани пут супротно одредбама члана 15.;
3. ако приликом раскопавања улице, општинског и некатегорисаног пута због хитне поправке
подземних инсталација не поступи у складу са одредбом члана 17.;
4. ако поправку оштећеног дела улице, општинског и некатегорисаног пута услед заузећа или
раскопавања не обави сходно одредбама члана 18.;
5. ако постављање нових саобраћајних знакова, светлосних саобраћајних знакова, светлосних ознака
и ознака на коловозу на улицама, општинским и некатегорисаним путевима обавља супротно
одредби члана 19.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или правном
лицу новчаном казном од 20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара.
Члан 30.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно
лице:
1. ако не приступи отклањању оштећења, односно квара и о томе не обавести Одељење сходно
члану 14. став 2.;
2. ако заузима део улице, општинског и некатегорисаног пута супротно одредби члана 15.;
3. ако за прикључење са земљишта које се граничи са улицом, општинским и некатегорисаним путем
не прибави дозволу сходно члану 20.;
4. ако натписе и рекламе поставља супротно одредбама члана 21. или их неуредно одржава;
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5. ако возило које прекорачује дозвољену тежину, осовинско оптерећење или димензије користи
супротно одреби члана 22.;
6. ако без сагласности Одељења одржава спортске и друге манифестације на јавном путу сходно
члану 23.;
7. ако ограде, дрвеће и засаде поред јавног пута подиже супротно одредби члана 24.;
8. ако не поступи по захтеву Одељења за уклањање засада, ограда, дрвећа, предмета, материјала,
постројења, уређаја и објеката сходно члану 25. став 3.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или правном
лицу новчаном казном од 20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и приватни предузетник новчаном казном од 10.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 5.000,00 динара.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о улицама, општинским и некатегорисанм
путевима на територији општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр 12/2018).
Члан 32.
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: 011-24/2018-I
Дана: 26. новембра 2018. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.
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251.
На основу члана 11. став 2. тачка 1. и члана 15. став 1. Закона о превозу путника у друмском
саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015, 41/2018 и 44/2018 - др. закон),
члана 3. ст. 1. тачка 5., члана 5. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2011 и 104/2016) и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка
7. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина
општине Пландиште на седници одржаној дана 26. новембра 2018. године донела је

ОДЛУКУ
О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се и обезбеђује организација и начин обављања градског и приградског
превоза путника на територији општине Пландиште.
Члан 2.
Градски и приградски превоз путника је комунална делатност од општег интереса.
Градски и приградски превоз путника је обављање јавног линијског превоза путника на територији
општине Пландиште аутобусима унутар насељеног места или између два или више насељених места
на територији општине Пландиште и обезбеђивање пријема и отпреме путника на станицама и
стајалиштима, као саобраћајним објектима који се користе у тој врсти превоза.
II. ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 3.
Поверавање обављања градског и приградског превоза путника подразумева временски орочено
уговорно уређивање односа између општине Пландиште и вршиоца ове комуналне делатности које
поседује одговарајућу лиценцу за обављање те врсте делатности и које је регистровано у складу
са Законом и овом Одлуком.
На поступак поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника
примењују се одредбе Закона о комуналним делатностима, и других закона.
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Члан 4.
Превозник коме се поверава обављање превоза путника у градском и приградском превозу,
односно по појединим утврђеним линијама и поласцима, мора да испуњава све законом прописане
услове, опште услове превоза, као и да је надлежно министарство утврдило да испуњава услове за
отпочињање и обављање јавног превоза путника.
Општинско веће општине Пландиште даје сагласност на План линије којим се одређују линије
градског и приградског превоза путника на територији општине Пландиште.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА
Члан 5.
Градски и приградски превоз путника обавља се:
- на сталним линијама - током целе године;
- на привременим линијама - за време одржавања културних, уметничких, спортских и других
манифестација, ванредних догађаја, прекида саобраћаја због више силе, извођења радова
на путу и др. и
- на пробним линијама.
Линија је одређени превозни пут од почетне до крајње станице, односно терминуса са једним или
више полазака, односно повратака.
Привремене линије се утврђују на основу указане потребе привременог карактера и одржавају се
док траје потреба, али не дуже од 90 дана.
Пробне линије су линије привременог карактера које се утврђују у складу са потребама и
захтевима становништва.
Период тестирања оправданости увођења пробне линије не може бити дужи од шест месеци.
По истеку пробног периода и утврђивања оправданости покреће се поступак за утврђивање сталне
линије.
Изузетно период тестирања пробне линије може се продужити за додатних шест месеци, до
окончања поступка за поверавање превоза на овој линији у складу са одредбама ове Одлуке.
Члан 6.
Градски и приградски превоз путника обавља се у складу са Планом линија и регистрованом и
овереном реду вожње.
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Члан 7.
Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у градском и приградском превозу путника подноси се
Општинском већу општине Пландиште до 30. марта текуће године, осим у случају када се регистрација
врши након поступка поверавања обављања превоза путника у градском и приградском превозу када је
регистрацију и оверу реда вожње могуће вршити током целе године.
Члан 8.
Ред вожње у градском и приградском превозу путника региструје и оверава Општинско веће општине
Пландиште, за период од годину дана.
Регистар оверених редова вожње води надлежни орган Општинске управе општине Пландиште.
Ред вожње се оверава у три примерка од којих се два примерка достављају Превознику а један
примерак задржава надлежни орган Општинске управе општине Пландиште.
Члан 9.
Привредно друштво или друго правно лице које управља аутобуском станицом води тачну евиденцију
полазака и долазака аутобуса на линијама градског и приградског превоза путника.
Члан 10.
Аутобуска стајалишта морају бити изграђена и обележена у складу са условима утврђеним законом и
другим прописима.
Стајалиште мора бити видно обележено стајалишном ознаком.
О одржавању стајалишта, постављању и одржавању надстрешница на стајалиштима, стајалишних
ознака и информативних паноа стара се oпштина Пландиште.
Члан 11.
Возила којима се обавља градски и приградски превоз путника морају испуњавати услове прописане
законом и овом Одлуком.
IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И КОРИСНИКА ПРЕВОЗА
А) Права и обавезе Превозника
Члан 12.
Превозник је дужан да градски и приградски превоз обавља на повереним линијама према
регистрованом и овереном реду вожње и да примењује важећи ценовник.
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Члан 13.
Превозник је дужан да свој рад и пословање организује тако да континуирано и несметано пружа услугу
линијског превоза корисницима, обезбеди прописан обим, врсту и квалитет услуге.
V. НАДЗОР
Члан 14.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Служба за инспекцијске послове - саобраћајни
инспектор општине Пландиште.
VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Новчаном казном у прекршајном поступку у износу од 50.000,00 до 300.000,00 динара казниће се за
прекршај Превозник ако:
1. не поступи сходно одредбама члана 13. ове Одлуке;
2. не обавља градски и приградски превоз на повереним линијама према регистрованом и овереном
реду вожње и не примењује важећи ценовник;
3. не изда путнику возну карту;
4. не омогући путницима да у случају прекида саобраћаја или квара возила започету вожњу наставе
другим возилом;
5. у возилу којим се врши превоз нема важећи ред вожње;
6. у возилу којим се врши превоз нема важећи оверен ценовник;
7. у возилу којим се врши превоз нема општих услова превоза;
8. у возилу којим се врши превоз нема истакнут назив линије на прописан начин;
9. уколико о одступањима и разлозима одступања од регистрованог и овереног реда вожње не
обавести Службу за инспекцијске послове - саобраћајног инспектора општине Пландиште.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
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: 011-27/2018-I
Дана: 26. новембра 2018. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.
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252.
На основу члана 61. ст. 2. и ст. 3. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број
104/2016), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште („Сл. лист
Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној
дана 26. новембра 2018. године донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА ОБАВЕЗНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ
И ЗОНА ОБАВЕЗНОГ ОДРЖАВАЊА СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују урбанистичке зоне (у даљем тексту: зоне) на територији општине Пландиште
у оквиру којих се прописује обавеза инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зградa ради
остваривања јавног интереса, односно у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и
здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, као и зоне унутар којих се
прописује различит степен обавезности одржавања спољног изгледа зграда и забрана промене спољног
изгледа зграда, у складу са законом којим се уређује област становања и одржавања зграда (у даљем
тексту: Закон).
Активности на одржавању зграде у смислу ове Одлуке обухватају активности одржавања заједничких
делова зграде прописане Законом и подзаконским актом.
Члан 2.
Зонама из члана 1. ове Одлуке обухваћене су стамбене зграде, стамбено-пословне зграде, пословне
зграде, зграде јавне намене, зграде које су у режиму заштите.
Зграде од којих прети опасност за настанак штетних последица по живот и здравље људи, животну
средину, привреду или имовину веће вредности, као и зграде за које се прописује различит степен
обавезности одржавања спољног изгледа зграда и забрана промене спољног изгледа зграда, могу бити део
једне или више засебно утврђених зона.
У оквиру једне зоне може се утврдити један или више блокова који представљају урбанистичку целину
зграда за које се прописује обавеза инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграда ради
остваривања јавног интереса или различит степен обавезности одржавања спољног изгледа зграда и
забрана промене спољног изгледа зграда.
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II. ОБАВЕЗЕ
Члан 3.
Обавеза инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграда ради остваривања јавног
интереса, као и различит степен обавезности одржавања спољног изгледа зграда и забрана промене
спољног изгледа зграда за зоне и блокове из члана 2. ове Одлуке, прописује се за лица која у складу са
Законом врше послове управљања зградом, и то:
1. власник, за зграде било које намене у којима је једно лице искључиви власник свих
делова зграде;
2. власници посебних делова, за породичне куће;
3. стамбена заједница преко својих органа или професионални управник коме су поверени
послови управљања, у стамбеној згради која има заједничке делове зграде и најмање два
посебна дела чији су власници различита лица;
4. власници посебних делова преко својих органа, у зградама које немају ниједан посебан
део намењен за становање, преко удружења основаног у складу са законом којим се
уређује оснивање и правни положај удружења.
Лица из става 1. овог члана имају обавезу да одржавају зграду на начин да од зграде, односно
заједничких делова зграде не прети опасност настанка штете.
III. ЗОНЕ
Члан 4.
Зоне (или зона) за које се прописује обавеза инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава
зградa ради остваривања јавног интереса у циљу спречавања штетних последица из члана 1. ове Одлуке
утврђују се на основу следећих критеријума:
1. густина насељености (урбанистичка зона са већом густином насељености, као што су
зоне централног садржаја, зоне вишепородичног становања и сл.);
2. фреквентност корисника простора (урбанистичка зона са већом фреквентношћу
корисника простора, зоне централног садржаја, урбано подручје, зоне у којима су објекти
изграђени на регулационој линији и сл.).
Члан 5.
Сагласно чл. 4. ове Одлуке на територији општине Пландиште утврђују се следеће зоне:
1. зона А – стамбене, стамбено-пословне зграде и јавне зграде у ужем центру Пландишта
(од улице Војвођанске до улице Илинденск, и од улице Синђелићеве до улице
Обилићеве)
2. зона Б – стамбене зграде ван ужег центра Пландишта
3. зона В – стамбене зграде у осталим насељеним местима
У зони А прописује се обавезно одржавање спољног изгледа фасаде зграде ( текуће и инвестиционо
одржавање, уклањање графита и др.).
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Радови на одржавању спољног изгледа зграда које су проглашене за културно добро, а налазе се у
зонама и блоковима утврђеним овом Одлуком, изводе се у складу са актима којима се утврђују услови
заштите споменика културе.
Члан 6.
Уколико лица из члана 3. став 1. ове Одлуке, за зграде које се налазе у зонама за које је прописана
обавеза инвестиционог одржавања зграда и спречавање настанка штетних последица, не предузме
обавезне радње на реконструкцији, санацији, адаптацији и текућем одржавању, општина Пландиште ће
поменуте радње предузети у име и за рачун лица из чл.3. ове Одлуке.
IV. НАДЗОР
Члан 7.
Скупштине стамбених заједница регистрованих на територији општине Пландиште дужне су да ускладе
годишње програме одржавања зграде са одредбама ове Одлуке у року од 30 дана од ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 8.
Надзор над спровођењем ове Одлуке спроводи Грађевински инспектор у оквиру својих овлашћења
датих Законом, првенствено контролишући да ли су стамбене заједнице усвојиле годишњи програм
одржавања, и да ли га спроводе.
Члан 9.
Уколико инспектор по извршеном контролном надзору утврди да одговорна лица нису предузела
потребне активности на одржавању зграда услед којих би могле да настану штетне последице по живот или
здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, донеће решење којим се налаже
предузимање потребних активности на одржавању зграде у накнадно остављеном року.
Члан 10.
Уколико ни у накнадно остављеном року, лица из члана 3. ове Одлуке не поступе по налозима и
роковима из решења инспектора, инспектор ће решење које је сагласно одредбама Закона о општем
управном поступку које је постало извршно, доставити Општинској управи општине Пландиште надлежној за
спровођење поступка извршења, ради предузимање радова на терет одговорних лица.
Члан 11.
Општина Пландиште обезбеђује извршење решења, односно извођење радова и предузимање других
мера у складу са Законом о јавним набавкама.
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V. ТРОШКОВИ
Члан 12.
Трошкове извођења радова и предузимања других мера (извршења) сноси општина Пландиште из
средства обезбеђених у свом буџету, са правом регреса према лицу које је било дужно да те активности
само предузме.
По завршетку извршења, надлежни орган Општинске управе општине Пландиште доноси допунско
решење о трошковима извршења.
Члан 13.
Право регреса општина Пландиште као начилац радова остварује на основу решења о трошковима
извршења и фактуре (рачуна) о извршеним радовима и другим предузетим мерама, издатог од стране
правног лица које је ангажовано као извршилац радова.
Писаним споразумом између општине Пландиште и лица према коме постоји право регреса уредиће се
поступак надокнаде трошкова, начин и рокови плаћања за извршене радове и друге предузете мере из
чл.11.ове Одлуке.
Уколико се право на надокнаду трошкова не може регулисати мирним путем
(споразумом) општина Пландиште доставља заштитнику имовинских права општине Пландиште извршно
решење о извршењу и допунско решење о трошковима извршења, ради покретања поступка намирења
потраживања судски путем, сагласно одредбама Закона о обезбеђењу и извршењу.
VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
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: 011-25/2018-I
Дана: 26. новембра 2018. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.
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253.
На основу члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), члана 20. став 1. тачка 3. и члан 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 15. став 1. тачка 4. и
члан 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008,
17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште је на седници одржаној дана 26. новембра 2018. године
донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
(ТРЕЋИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ)
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2018. годину („Службени лист општине Пландиште“, бр.
35/2017, 8/2018 и 20/2018) у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу продаје
нефинансијске имовине износ: „605.600.312“ замењује се износом: „592.550.208“.
У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: „605.600.312“ замењује
се износом: „592.550.208“
Члан 2.
У члану 2. у Плану прихода и примања у буџету општине Пландиште за 2018. годину по врстама и по
економским класификацијама, вршиће се следеће измене и допуне:
Укупно економска класификација 711 000 – Порез на доходак добит и капиталну добит износ:
„93.810.655 “ замењује се износом: „95.766.151“
Економска класификација 711111 –Порез на зараде износ: „76.740.655“ замењује се износом:
„77.536.151“;
Економска класификација 711123 – Порез на приход од самосталне делатности - самоопорезивање
износ: „5.500.000“ замењује се износом: „6.100.000“;
Економска класификација 711147 – Порез на земљиште износ: „1.355.000“ замењује се износом:
„1.855.000“;
Економска класификација 711181 – Самодопринос према зарадама запослених износ: „10.000“ брише
се;
Економска класификација 711184 – Самодопринос из прихода лица које се баве самосталном
делатношћу износ: „25.000.“ замењује се износом: „35.000“;
Економска класификација 711193 – Порез на приход спортиста и спортских стручљака износ: „10.000“
замењује се износом: „70.000“.
Укупно економска класификација 712 000 – Порез на фонд зарада износ: „1.000“
Додаје се нова економска класификација 712112 – Порез на приход зарада осталих запослених у износу
од: „1.000“.
Укупно економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „59.060.000“ замењује се
износом: „60.410.000“
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Економска класификација 713311 – Порез на наслеђе и поклон по решењу пореске управе износ од:
„1.600.000“ замењује се износом од „2.100.000“;
Економска класификација 713423 – Порез на пренос апсолутних права на непокретност износ од:
„1.500.000“ замењује се износом „1.750.000“;
Додаје се нова економска класификација 713426 – Порез на пренос апсолутних права код продаје
стечајног дужника као правно лице у износу од „600.000“.
Укупна економска класификација 714 000 – Порез на добра и услуге износ од: „11.820.000“
замењује се износом „11.020.000“
Економска класификација 714562 – Посебна накнада заштите и унапређења животне средине износ:
„7.500.000“ замењује се износом: „6.700.000“.
Укупна економска класификација 716 000 – Други порези износ од: „4.300.000“ замењује се
износом „3.500.000“
Економска класификација 716111 – Комунална такса за истицање фирме на пословни простор износ:
„4.300.000“ замењује се износом: „3.500.000“.
Укупна економска класификација 732 000 – Текуће донације од међународних организација износ:
„3.000.000“ брише се
Економска класификација 732151 – Текуће донације од међународних организација износ: „3.000.000“
брише се.
Укупна економска класификација 733 000 – Трансфери од других нивоа власти износ:
„188.222.551,03“ замењује се износом: „ 219.727.057,03“.
Економска класификација 733156 – Текући наменски трансфер у ужем смислу од АП Војводине у корист
нивоа општине извор финансирања 07 износ од : „11.678.159“ замењује се износом од „13.378.159“.
Укупна економска класификација 741 000 – Приходи од имовине износ од „93.782.000“ замењује
се износом од „94.290.000“
Економска класификација 741516 – Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних
ресурса када се експлатација врши на територији аутономне покрајине износ: „3.700.000“ замењује се
износом од „4.200.000“;
Економска класификација 741531 – Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта износ:
„52.000“ замењује се износом од „60.000“.
Укупна економска класификација 742 000 – Приходи од продаје добара и услуга износ од
„19.050.000“ замењује се износом од „16.160.000“
Додаје се нова економска класификација 742154 – Накнада по основу конверзија права коришћења у
право својине у корист нивоа општине у износу од: „10.000“;
Економска класификација 742155 – Приход од давања у закуп односно на коришћење непокретности
износ од : „7.000.000“ замењује се износом од „6.000.000“;
Економска класификација 742156 – Прихди остварени по основу пружања услуга боравка деце у
предшколским установама износ од : „4.000.000“ замењује се износом од „3.000.000“;
Економска класификација 742255 – Такса за озакоњење објеката износ од: „3.000.000“ замењује се
износом од „2.100.000“.
Укупна економска класификација 743 000 – Новчане казне и одузета имовинска корист износи
„1.550.000“
Економска класификација 743324 – Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје износ од :
„1.300.000“ замењује се износом од „1.500.000“;
Економска класификација 743353 – Новчане мандатне казне у корист општина износ од : „250.000“
замењује се износом од „50.000“.
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Укупна економска класификација 744 000 – Добовољни трансфери од физичких и правних лица
износи „25.000“
Додаје се нова економска класификација 744151 – Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општине у износу од „25.000“.
Укупна економска класификација 745 000 – Мешовити и неодређени приходи износ од
„6.200.000“ замењује се износом од „7.600.000“.
Економска класификација 745151 – Остали приход у корист нивоа општине износ од „5.600.000“
замењује се износом од „7.100.000“;
Економска класификација 745152 – Закупина за стан у државној својини у корист општине износ од
„600.000“ замењује се износом од „500.000“.
Укупна економска класификација 772000 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године износ од „52.000.600“ замењује се износом од „45.001.000“
Економска класификација 772114 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода додаје се износ од
„600“ замењује се износом од „ 1.000“;
Економска класификација 772125 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из
предходне године за финансирање пројеката из ЕУ износ од „52.000.000“ замењује се износом од
„45.000.000“.
Укупна економска класификација 811000 – Приход од продаје непокретности износ од „8.000.000“
замењује се износом од „2.500.000“
Економска класификација 811152 – Примања од продаје станова у корист нивоа општине износ од
„3.000.000“ замењује се износом од „500.000“;
Економска класификација 811153 – Примања од отплате станова у корист нивоа општине износ од
„4.000.000“ замењује се износом од „1.000.000“.
Члан 3.
Члан 3. Расходи и издаци буџета по основним наменама и економској класификацији, мења се и гласи:
Табеларни преглед плана по економској класификацији
Ек.

ПЛАН РАСХОДА

Кл.

Назив конта

1

2

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411

Плате додаци и накнаде запосленима

412

Соц.доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде за запослене-превоз

416

Бонуси,награде, јуб.награде
УКУПНО

План расхода

План расхода

Укупно

из других извора
3

4

5

75.362.828

54.700

75.417.528

13.423.075

9.800

13.432.875

680.000

680.000

1.100.000

1.100.000

3.720.000

3.720.000

1.400.000

1.400.000

95.685.903

64.500

95.750.403
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420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал
УКУПНО

440

ОТПЛАТА КАМАТА

441

Камате на кредите

444

Пратећи трошкови задуживања
УКУПНО

450

СУБВЕНЦИЈЕ

451

Субвенције
корпор.

454

Подстицај за предузетнике

јавних

Број: 25

33.363.000

1.037.000

34.400.000

2.049.500

13.500

2.063.000

62.970.088

731.000

63.661.088

28.433.300

168.000

28.601.300

66.110.857

162.000

66.332.857

19.155.482

2.326.021

21.432.003

212.082.227

4.337.521

216.419.748

330.000,00

330.000,00

587.000,00

587.000,00

917.000,00

917.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

нефинансијским

УКУПНО
460

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

463

Трансфери ослалим нивоима власти

464

Трансфери ослалим нивоима власти

58.895.500

483.207

19.289.804
УКУПНО
465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

465

остале текуће дотације и трансфери
УКУПНО

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
УКУПНО

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

481

Донације невладиним организацијама

482

Порези, казне и таксе

483

Новчане казне и пенали

484

Накнада штете по решењу судова

485

Накнада штете
УКУПНО

26.11.2018.

78.185.304

59.378.707
19.289.804

483.207

78.668.511

8.355.133

8.355.133

8.355.133

8.355.133

27.872.371

27.872.371

27.872.371

27.872.371

20.224.473

20.224.473

616.708

616.708

30.689.000

30.689.000

200.000

200.000,00

300.000,00

300.000,00

52.030.181

52.030.181
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АДМИНИСТР.ТРАНСФ.ИЗ БУЏ.ОД
ДИР.ИНД.КОРИСНИКА
499

Средства резерве
УКУПНО

2.896.801

2.896.801

2.896.801

2.896.801

101.498.790,63

101.498.790,63

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

511

Изградња објеката

512

Машине и опрема
5.018.270

5.018.270

513

Остала основна средства

1.600.000

1.600.000

515

Нематеријална имовина

1.300.000

1.300.000

109.417.060,63

109.417.060,63

393.000,00

393.000,00

393.000,00

393.000,00

УКУПНО
610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611

Отплата кредита-главница
УКУПНО
УКУПНИ РАСХОДИ

587.664.980

4.885.228

592.550.208

Члан 4.
Члан 4. План расхода по програмима мења се и гласи:
ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
р.бр.

бр. прог.
акт.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1101
1102
1501
1502
0101
0401
0701
2001
2002
2003
0901
1801

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање
Програм 2. Комунална делатност
Програм 3. Локални економски развој
Програм 4. Развој туризма
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Програм 6. Заштита животне средине
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Програм 9. Основно образовање и васпитање
Програм 10. Средње образовање и васпитање
Програм 11. Социјална и дечија заштита
Програм 12. Здравствена заштита

6.800.000
113.349.355
3.000.000
1.550.000
23.620.000
10.032.857
16.055.000
47.979.271
44.384.207
11.457.371
44.419.500
33.900.510

13
14
15
16

1201
1301
0602
0603

Програм 13. Развој културе и информисања
Програм 14. Развој спорта и омладине
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

32.102.607
12.881.000
174.468.957
16.549.574

Број и назив програма

Износ у динарима

УКУПАН ИЗНОС ПРОГРАМА:

592.550.208
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Члан 5.
Члан 5. Приходи и примања и расходи и издаци у буџету општине Пландиште мења се и гласи:

Р.бр.

Шифра економска
класификација

ОПИС

А ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА
I УКУПНА ПРИМАЊА (7+8+9)
321
1

592.550.208

Пренета средства

7

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

592.550.208

71

1. Порески приходи

168.990.655

711

1.1. Порез на доходак, добит и капит.
Добитке

712
713
714
716+719
2

ИЗНОС

74+77+78
7411

1.2. Порез на фонд зарада

95.766.151
1.000

1.3. Порез на имовину

60.410.000

1.4. Порез на добра и услуге(ПДВ)

11.020.000

1.5. Остали порески приходи
2. Непосредни приходи

3.500.000
164.626.000

2.1. Од тога наплаћене камате
3. Приходи од продаје нефинансијске
имовине

3

8

4

731+732

5

733

5. Трансфери

6

911

6.Примања од задуживања

4. Донације

2.500.000
0
219.727.057.03
35.000.000

II УКУПНИ ИЗДАЦИ

592.550.208

4

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

482.740.148

1

41

Расходи за запослене

95.750.403

2
3
4

42
44
45

Коришћење роба и услуга
Отплата камата

5

465

Субвенције
Трансфери осталим нивоима

6

47

Права из социјалног осигурања

27.872.371

7

48+49

Остали расходи

54.926.982

8

4631+4641

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ

78.668.511

9

5
(7+8)-(4+5)

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (I-II)
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (III+IV)

216.419.748
917.000
200.000
8.355.133

109.417.060
34.607.000
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Б ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ
ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ
ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

92

IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ
ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ОДНОСНО
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ
ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

92-62

91
911
9113-9114
61
611
6113+6114

VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ
ДАТИХ
КРЕДИТА
И
НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)
Ц ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

35.000.000

Примања од домаћих задуживања

35.000.000

1.1. Примања код јавних финансијских
институција и пословних банака
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима

393.000

Отплата главнице јавним финансијским
институцијама и посл, банкама

393.000

IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ
(III+VI+VII-VIII)
X
НЕТО
(VI+VII-VIII-IX=III)
економска класификација

ФИНАНСИРАЊЕ

0

А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

7+8

Укупни приходи и примања остварени од
продаје нефинансјске имовине

557.550.208

4+5

Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијке имовине

592.157.208

(7+8)-(4+5)
((7+8)-(4+5)-62)

Буџетски - суфицит
Укупан фискални суфицит/дефицит
Б)РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

34.607.000
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91

Примања од задуживања

35.000.000

92

Примања од продаје финансијске
имовине
Издаци за отплату главнице дуга
Нето финансирање

393.000
34.607.000

61
(91+92)-(61+6211)
((7+8)-(4+5)-62)+(91+92)-(6211+61)

Укупан фискални суфицит/дефицит +
нето финансирање
Ц) ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА

Члан 6.
У члану 6. у ставу 1. Средства текуће буџетске резерве износ: "3.479.268“ замењује се износом: „96.801“.
Члан 7.
У члану 8. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019, и 2020. годину, вршиће се
следеће измене:
Позиција 35, економска класификација 512 – Машине и опреме, износ „3.000.000“ замењује се износом
„1.500.000“.
Позиција 50, економска класификација 5114 – Израда пројекта капела Милетићево, износ „150.000“
брише се.
Позиција 50/1, економска класификација 5114 – Израда пројекта капела Маргита, износ „150.000“ брише
се.
Позиција 54/1, економска класификација 5114 – Израда пројекта реконструкција и адаптација 3 зграде
ОУ, износ „1.500.000“ замењује се износом „700.000“.
Додаје се позиција 54/2, економска класификација 5114 – Израда пројекта реконструкција објекта
„Завичајна кућа“ у износу од „600.000“.
Позиција 58, економска класификација 515 – Нематеријална имовина, износ „3.900.000“ замењује се
износом „1.300.000“.
Позиција 62, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (Паметне урбане услуге путем
униформних стандарда квалитета јавне инфраструктуре за већу енергетску ефикасност) износ „59.638.067“
замењује се износом „62.738.067“.
Позиција 68, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (Изградња капеле у
Барицама) износ „5.700.000“ замењује се износом „7.150.000“.
Позиција 70, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (Изградња капеле у
Милетићеву) износ „6.950.000“ замењује се износом „7.950.000“.
Позиција 74, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (Изградња капеле у Великом
Гају) износ „6.000.000“ брише се.
Позиција 99, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (Санација коловоза у
ул.Војвођанска од ул. Хајдук Вељка до канала у Пландишту) износ „4.400.000.000“ брише се.
Позиција 110, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (Санација ОШ „Доситеј
Обрадовић“ одељење Маргита – набавка котла) износ „500.000.000“ брише се.
Позиција 135, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (Радови на реконструкцији
објекта Дом здравље „1.октобар“ из Пландишта) износ „8.686.936“ замењује се износом „8.687.436“.
Позиција 136, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (Радови на реконструкцији
објекта Дом здравље „1.октобар“ из Пландишта – набавка котла) износ „4.320.000“ замењује се износом
„1.995.000“.
Позиција 140, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (Санација Дома културе у
Великој Греди) износ „500.000.000“ брише се.
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Позиција 196, економска класификација 512 – Машине и опреме, износ „681.990“ замењује се износом
„680.000“.
Позиција 215, економска класификација 512 – Машине и опреме, износ „130.000“ замењује се износом
„80.000“.
Члан 8.
У Посебном делу у члану 9. вршиће се следеће измене:
У члану 9. у ставу 1. износ: „ 605.600.312 “ замењују се износом „592.550.208“.
У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака буџета за 2018. годину,
према програмима, програмској активности и економској класификацији вршиће се следеће измене и
допуне:
Раздео 1, глава 1.01 – Скупштина општине Пландиште, Функционална класификација 110,
Програм 16: Политички систем Локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање
Скупштине, вршиће се следеће измене:
Позиција 1, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ: „2.707.500“ замењује се
износом „2.464.358“;
Позиција 2, економска класификација 412 – Социјални допринос на терет послодавца износ: „480.000“
Позиција 5, економска класификација 423 – Услуге по уговору (комисије, репрезентација ) износ од
„4.700.000“ замењује се износом „4.900.000“;
Позиција 7, економска класификација 465 - Остале текуће дотације по закону износ од „350.000“
замењује се износом од „287.779“.
Укупно за ПА 0001 - Функционисање Скупштине општине Пландиште - износ: „8.866.295“ замењује се
износом „8.722.708“.
Укупно Раздео 1. – Скупштина општине Пландиште - износ: „8.866.295“ замењује се износом
„8.722.708“.
Раздео 2. Глава 2.01 – Општинско веће општине Пландиште, Функционална класификација 110,
Програм 16 Политички систем Локалне самоуправе, Програмска класификација 002 –
функционисање извршних органа, врше се следеће измене:
Позициоја 10, економска класификација 423 - Услуге по уговору износ од „2.350.000“ замењује се
износом „2.700.000“.
Укупно за ПА 0002 Функционисање извршних органа – износ од „2.450.000“ замењује се износом
„2.800.000“.
Укупно Раздео 2. – Општинско веће општине Пландиште – износ од: „2.450.000“ замењује се износом
„2.800.000“.
Раздео 3, глава 3.01 – Председник општине Пландиште, Функционална класификација 110,
Програм 16: Политички систем Локалне самоуправе, Програмска активност 0002 - Функционисање
извршних органа, вршиће се следеће измене:
Позиција 12, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ: „2.519.000“ замењује се
износом „2.539.000“;
Позиција 13, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ: „480.250“
замењује се износом „452.689“;
Позиција 17, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ: „350.000“ замењује
се износом „307.177“.

Стр -674-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 25

26.11.2018.

Укупно за ПА 0002 - Функционисање извршних органа - износ: „5.079.250“ замењује се износом
„5.028.866“.
Укупно Раздео 3. – Председник општине Пландиште - износ: „5.079.250“ замењује се износом
„5.028.866“.
Раздео 4, глава 4.00 – Општинска управа општине Пландиште, Функционална класификација 130,
Програм 15: Локална самоуправа, Програмска активност 0001 –Функционисање локалне самоуправе
и градских општина, вршиће се следеће измене:
Позиција 18, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ: „37.106.000“ замењује се
износом „38.660.525“;
Позиција 19, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ:
„6.405.650“ замењује се износом „6.862.476“;
Позиција 21, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима износ: „900.000“ замењује
се износом „950.000“;
Позиција 22, економска класификација 415 – Накнада за запослене износ: „2.000.000 замењује се
износом „2.100.000“;
Позиција 24, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „21.900.000“ замењује се износом
„24.700.000“;
Позиција 26, економска класификација 423- Услуге по уговору износ: „13.500.000“ замењује се износом
„14.950.000“;
Позиција 27, економска класификација 424- Специјализоване услуге износ: „6.500.000“ замењује се
износом „5.500.000“;
Позиција 28, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „12.498.500“
замењује се износом „15.398.500“;
Позиција 29, економска класификација 426 – Материјал износ: „7.000.000“ замењује се износом
„7.900.000“;
Позиција 31, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону - износ: „6.305.820“
замењује се износом „4.860.547“;
Позиција 32, економска класификација 482 –Порези, обавезне таксе и казне - износ: „866.708“ замењује
се износом „566.708“;
Позиција 35, економска класификација 512 – Машине и опрема износ: „3.000.000“ замењује се износом:
„1.500.000“.
Укупно за ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина износ: „150.182.678 “
замењује се износом: „156.148.756“.
Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга, Функционална класификација 170, –
вршиће се следеће измене:
Позиција 39, економска класификација 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима износ: „1.693.000“
замењује се износом „393.000“.
Укупно за ПА 0003 – Сервисирање јавног дуга износ: „2.590.000“, замењује се износом „1.290.000“.
Програмска активност 0007 – Функционисање националних Савета и националних мањина,
Функционална класификација 160, – вршиће се следеће измене:
Позиција 40, економска класификација 423 –Услуге по уговору износ: „100.000“ брише се.
Укупно за ПА 0007 – Функционисање националних Савета и националних мањина, износ: „360.000“,
замењује се износом „260.000“.
Укупно за програм 15 – Локална самоуправа, износ од „157.229.479 “ замењује се износом „161.795.557“.
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Програм 1, Локални развој просторног планирања, Програмска активност 0001 – Просторно и
урбанистичко планирање, Функционална класификација 474, вршиће се следеће измене:
Позиција 49, економска класификација 5114 – израда пројекта – проширење гробља Пландиште износ:
„1.000.000“ замењује се износом од „1.600.000“;
Позиција 50, економска класификација 5114 – израда пројекта –капела Милетићево износ: „150.000“
брише се;
Позиција 50/1, економска класификација 5114 – израда пројекта – капела Маргита износ: „150.000“
брише се;
Позиција 54/1 економска класификација 5114 - Израда пројекта реконструкција и адаптација 3 зграде
општинске управе износ: „1.500.000“ замењује се износом од „700.000“;
Позиција 54/2 економска класификација 5114 - Израда пројекта – реконструкција објекта завичајна кућа
додаје се износ: „600.000“;
Позиција 55 економска класификација 423 - Услуге по уговору – Технички пријем завршних пројеката
износ: „1.000.000“ замењује се износом од „400.000.
Укупно за ПА 0001 –Просторно и урбанистичко планирање износ: „6.300.000“, замењује се износом
„5.800.000“.
Укупно за програм 1 – Локални развој просторног планирања, износ од „7.300.000“ замењује се износом
„6.800.000“.
Општинска управа Програм 2, Комунална делатност, ПА 0001 – Управљање и одржавање јавног
осветљења, Функционална класификација 640 , вршиће се следеће измене:
Позиција 57, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „1.200.000“ замењује
се износом „1.330.000“.
Укупно за ПА 0001 – Управљање и одржавање јавног осветљења износ: „1.200.000“, замењује се
износом „1.330.000“.
Општинска управа Програм 2, Комунална делатност, ПА 0002 –Одржавање зелених површина,
Функционална класификација 160 , вршиће се следеће измене:
Позиција 57/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „1.800.000“ замењује се
износом „1.350.000“.
Укупно за ПА 0002 – Одржавање зелених површина износ: „1.800.000“, замењује се износом „1.350.000“.
Пројекат П/1102-01 – Пројекат јавно приватно партнерство „Реконструкција, модернизација,
одржавање јавне расвете у насељеним местима општине Пландиште са лед технологијом, вршиће
се следеће измене:
Позиција 58, економска класификација 515 –Нематеријална имовина износ: „3.900.000“ замењује се
износом „1.300.000“.
Укупно за Пројекат П/1102-01 – Пројекат јавно приватно партнерство „Реконструкција,
модернизација, одржавање јавне расвете у насељеним местима општине Пландиште са лед
технологијом, износ „4.400.000“ замењује се износом „1.800.000“.
Пројекат П/1102-02 Паметне урбане услуге путем униформних стандарда квалитета јавне
инфраструктуре за већу енергетску ефикасност, Функционална класификација 640, вршиће се
следеће измене:
Позиција 59/1 економска класификација 421 –Стални трошкови износ: „150.000“ замењује се износом
„200.000“;

Стр -676-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 25

26.11.2018.

Позиција 61/1 економска класификација 426 – Материјал износ: „600.000“ замењује се износом „700.000“;
Позиција 62 економска класификација 511 – Капитално одржавање објеката износ: „59.638.067“ замењује
се износом „62.738.067“.
Укупно за Пројекат П/1102-02 – Паметне урбане услуге путем униформних стандарда квалитета
јавне инфраструктуре за већу енергетску ефикасност, износ „64.458.855“ замењује се износом
„67.708.855“.
Програм 2, Комунална делатност, ПА 0006 –Одржавање гробља и погребне услуге, П/1102-03
Изградња капеле у Барицама, Функционална класификација 160 , вршиће се следеће измене:
Позиција 68 економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ: „5.700.000“ замењује се
износом „7.150.000“;
Позиција 69 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „95.000“ замењује се износом
„96.000“.
Укупно за Пројекат П/1102-03 – Изградња капеле у Барицама, износ „5.795.000“ замењује се износом
„7.246.000“.
Пројекат П/1102-04 Изградња капеле у Милетићеву, Функционална класификација 160 , вршиће се
следеће измене:
Позиција 70 економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ: „6.950.000“ замењује се
износом „7.950.000“
Укупно за Пројекат П/1102-04 – Изградња капеле у Милетићеву , износ „7.035.000“ замењује се
износом „8.035.000“.
Пројекат П/1102-06 Изградња капеле у Великом Гају, Функционална класификација 160 , вршиће
се следеће измене:
Позиција 74 економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ: „6.000.000“ брише се;
Позиција 75 економска класификација 423 – Стручни надзор износ: „120.000“ брише се.
Укупно за Пројекат П/1102-06 – Изградња капеле у Великом Гају, износ „6.120.000“ брише се.
Укупно за програм 2 – Комунална делатност, износ од „98.216.855 “ замењује се износом „94.877.855“.
Програм 3 Локално економски развој, ПА 0002 –Мере активне политике запошљавања,
Функционална класификација 410, вршиће се следеће измене:
Позиција 79, економска класификација 423 – Услуге по уговору ( стручна пракса, јавни радови,
запошљавање ) износу од: „2.000.000“ брише се.
Укупно за ПА-0002- Мере активне политике запошљавања износ:“2.000.000“ брише се.
Укупно за Програм 3 – Локални економски развој износ „5.000.000“ замењује се износом „3.000.000“
Програм 5 Развој пољопривреде, ПА 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике,
Функционална класификација 421, вршиће се измене:
Позиција 85, економска класификација 423 - Услуге по уговору ( пољочувари ) износ: “7.700.000“
замењује се износом „6.400.000“;
Позиција 88, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање ( уређење каналске мреже )
износ: “10.000.000“ замењује се износом „10.420.000“.
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Укупно за ПА-0001 подршка за спровођење пољопривредне политике износ: „24.500.000“ замењује се
износом „23.620.000“.
Програм 5 Развој пољопривреде, ПА – 0002 Мере подршке руралном развоју, Функционална
класификација 421, вршиће се измене:
Позиција 89, економска класификација 451 –Подстицај за пољопривреду износ: “1.000.000“ брише се.
Укупно за ПА-0002 Мере подршке руралном развоју, износ: „1.000.000“ брише се.
Укупно за програм 5. Развој пољопривреде износ: „25.500.000“ замењује се износом „23.620.000“.
Програм 6, Заштита животне средине, ПА 0001 – Управљање заштитом животне средине,
Функционална класификација 560, вршиће се следеће измене:
Позиција 91, економска класификација 424 – Специјализоване услуге (мон.грађ.земљ.,воде и ваздуха,
анализа полена) износ: „2.000.000“ замењује се износом „1.500.000“.
Укупно за ПА-0001 Управљање заштитом животне средине износ: „2.350.000“ замењује се износом
„1.850.000“.
Укупно за програм 6. Заштита животне средине износ: „4.090.000“ замењује се износом „3.590.000“.
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, ПА -0002- Одржавање
саобраћајне инфраструктуре, Функционална класификација 451, вршиће се измене:
Позиција 94, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање (међ.путеви, крпљење и
одржавање путева) износ: “5.700.000“ замењује се износом „4.225.000“.
Укупно ПА-0002- Одржавање саобраћајне ин фраструктуре износ 8.200.000“ замењује се износом
„6.725.000“.
Пројекат П/0701-02-Санација коловоза у улици Војвођанска од улице Хајдук Вељкове до канала у
Пландишту, функционална класификација 451, вршиће се измене:
Позиција 99 економска класификација 511- Капитално одржавање зграда и грађевинских објеката износ
„4.400.000“ брише се;
Позиција 100 економска класификација 423- Стручни надзор износ „180.000“ брише се.
Укупно Пројекат П/0701-02 Санација коловоза у улици Војвођанска од улице Хајдук Вељкове до канала
у Пландишту износ „4.400.000“ брише се.
Укупно за Програм 7 – Оргаснизација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износ „22.110.000“
замењује се износом „16.055.000“
Програм 9, Основно образовање, ПА 0001 – Функционисање основних школа, Функционална
класификација 912, вршиће се следеће измене:
Позиција 107, економска класификација 463111 – Текући трансфери на нивоу Републике износ:
„40.763.000“ замењује се износом „41.519.207“.
Укупно за програм 9 – Основно образовање, износ од „45.463.000 “ замењује се износом
„44.384.207.000“.
Програм 10, Средње образовање, ПА 0001 – Функционисање средњих школа, Функционална
класификација 920, вршиће се следеће измене:
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Позиција 115, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту (Домови, Интернети,
регрисирање месечних карата за средњошколце по решењу и др. – Одлука и закон ) износ: „600.000“
замењује се износом „700.000“;
Позиција 116, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту (Регрисирање превоза
ученика средњих школа – Одлука ) износ: „13.657.371“ замењује се износом „10.757.371“.
Укупно за Програм 10 – Средње образовање, износ „14.257.371“ замењује се износом „11.457.371“.
Програм 11, ПА 0002 –Породични и домски смештај, прихватилиште и друге врсте П/0901-02 –
Радови на реконструкцији објекта за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец и стручни
надзор, Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене:
Позиција 120, економска класификација 423 – Услуге по уговору (стручни надзор) износ: „1.500.000“
замењује се износом „1.700.000“.
Укупно Пројекат П/0901-02 Радови на реконструкцији објекта за душевно оболела лица „1. Октобар“
Стари Лец и стручни надзор износ „1.500.000“ замењује се износом од „1.700.000“.
Програм 11, ПА 0005 – Подршка реализацији програма Црвеног Крста, Функционална
класификација 090, вршиће се следеће измене:
Позиција 127, економска класификација 481 – Дотације Црвеном Крсту износ: „3.860.000“ замењује се
износом „3.900.000“.
Укупно за ПА 0005 – Подршка реализацији програма Црвеног крста, износ „3.860.000“ замењује се
износом „3.900.000“.
Програм 11, ПА 0006 - Подршка деци и породицама са децом Функционална класификација 090,
вршиће се следеће измене:
Позиција 128 економска класификација 472 – Накнада за соц. заштиту ( подршка матер. род. дот. нез.
породиља ) износ: “2.900.000“ замењује се износом „3.150.000“.
Укупно за ПА 0006- Подршка деци и породицама са децом износ „3.740.000“ замењује се износом
„3.990.000“.
Програм 11, ПА 0001 – Социјалне помоћи Центар за социјални рад, Функционална класификација
090, вршиће се следеће измене:
Позиција 132, економска класификација 463111 – Текући трансфери на нивоу Републике износ:
„14.208.500“ замењује се износом „17.459.500“.
Укупно за ПА 0001- Социјалне помоћи Центар за социјални рад износ „14.208.500“ замењује се износом
„17.459.500“.
Укупно за програм 11 – Социијална и дечија заштита, износ од „40.648.500 “ замењује се износом
„44.419.500“.
Програм 12, Примарна и здравствена заштита, ПА 0001 – Функционисање установа примарне
здравствене заштите, Функционална класификација 721, вршиће се следеће измене:
Позиција 133, економска класификација 464112 – Текуће дотације здравственим установама за
инвестиције и текуће одржавање износ: „16.864.804“ замењује се износом „19.289.804“.
Програм 12, Примарна и здравствена заштита, Пројекат П/1801-01 – Радови на реконструкцији
објекта Дом здравља „1. Октобар“ из Пландишта и сручни надзор, вршиће се следеће измене:
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Позиција 134, економска класификација 423 –Услуге по уговору (стручни надзор ) износ: „1.080.000“
замењује се износом „1.030.000“;
Позиција 135, економска класификација 511 – Капитално одржавање болница, домова здравља и
старачких домова –ПДВ-е износ: „8.686.936“ замењује се износом „8.687.436“;
Позиција 136, економска класификација 511 – Котларница износ: „4.320.000“ замењује се износом
„1.995.000“;
Позиција 137, економска класификација 425 – Радови на гасном прикључку износ: „336.000“ замењује се
износом „236.000“.
Укупно Пројекат П/1801-01 – Радови на реконструкцији објекта Дом здравља „1. Октобар“ из
Пландишта и сручни надзор износ „14.422.936“ замењује се износом од „11.948.436“.
Укупно за програм 12 – Примарна и здравствена заштита износ „33.596.010 “ замењује се износом
„33.900.510“.
Програм 13, Развој културе, ПА 0001 – Функционисање локалних установа културе, Пројекат
П/1201-01 Санација Дома културе у Великој Греди, Функционална класификација 860 вршиће се
следеће измене:
Позиција 140, економска класификација 511 – Капитално одржавање износ: „500.000“ брише се.
Укупно Пројекат П/1201-01 – Санација Дома културе у Великој Греди износ „500.000“ брише се.
Програм 13, Развој културе, ПА 0001 – Функционисање локалних установа културе, Пројекат
П/1201-02 Адаптација објекта трговине у Дому културе у насељеном месту Милетићево и стручни
надзор, Функционална класификација 860 вршиће се следеће измене:
Позиција 144, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „2.450.000“ замењује
се износом од „1.210.000“.
Укупно Пројекат П/1201-02 – Адаптација објекта трговине у Дому културе у насељеном месту
Милетићево и стручни надзор, износ „3.498.287.63“ замењује се износом од „2.258.287.63
Укупно за програм 13 – Развој културе износ „14.843.966 “ замењује се износом „13.103.966“.
Програм 14, Развој спорта и омладине, ПА 0001 –Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Функционална класификација 810, вршиће се следеће измене:
Позиција 150 економска класификација 481 – По програму износ „8.000.000“ замењује се износом од
„8.850.000“.
Укупно за ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима износ
„8.200.000“ замењује се износом „9.050.000“.
Програм 14, Развој спорта и омладине, ПА 0005 – Спровођење омладинске политике,
Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:
Позиција 156 економска класификација 472 - Накнаде из буџета за социјалне заштите – Најбољи
студенти износ: „1.251.000“ замењује се износом „1.261.000“.
Укупно ПА 0005 Спровођење омладинске политике, износ „3.336.000“ замењује се износом „3.346.000“.
Програм 14, Развој спорта и омладине, ПА 0005 – Спровођење омладинске политике, Пројекат
П/1301-02 – Дар за првака, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:

Стр -680-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 25

26.11.2018.

Позиција 159 економска класификација 472- Накнаде из буџета за социјалне заштите износ: „500.000“
замењује се износом „385.000“.
Укупно Пројекат П/1301-02 – Дар за првака, износ „500.000“ замењује се износом од „385.000“.
Укупно за програм 14 – Развој спорта и омладине износ од „12.136.000“ замењује се износом
„12.881.000“.
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 2 –Комунална делатност, програмска активност
0002 – Одржавање јавних зелених површина, Функционална класификација 620, вршиће се следеће
измене:
Позиција 160, економска класификација 424 – Специјализоване услуге ( Одржавање зелених површина у
свим Месним заједницана) износ: „7.000.000“ замењује се износом „7.800.000“.
Укупно за ПА 0001 - Одржавање јавних зелених површина , износ: „12.500.000“ замењује се износом
„13.300.000“.
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 2 –Комунална делатност, програмска активност
0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, Функционална класификација 620, вршиће
се следеће измене:
Позиција 163, економска класификација 425 – Зимско одржавање износ: „3.000.000“ замењује се износом
„3.300.000“.
Укупно за ПА 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене, износ: „3.000.000“, замењује се
износом „3.300.000“.
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 2 –Комунална делатност, програмска активност
0006 – Одржавање гробља и погребне услуге, Функционална класификација 620, вршиће се следеће
измене:
Позиција 164, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у свим Месним заједницама
износ: „2.000.000“ замењује се износом „1.171.500“.
Укупно за ПА 0006 - Одржавање гробља и погребне услуге износ: „2.000.000“, замењује се износом
„1.171.500“.
Укупно за програм Јавно предузеће „Полет“ из Пландишта Програм 2 –Комунална делатност – ПА
0002, ПА 0003, ПА 0006, ПА 0008 износ од „18.200.000“ замењује се износом „18.471.500“.
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 6 – Заштита животне средине, програмска
активност 0001 – Управљање заштитом животне средине, Функционална класификација 620, вршиће
се следеће измене:
Позиција 167, економска класификација 424 –Подизање шумских појасева износ: „2.500.000“ брише се.
Укупно за ПА 0001 - Управљање заштитом животне средине, износ: „3.000.000“, замењује се износом
„500.000“.
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 6 – Заштита животне средине, програмска
активност 0004 – Управљање отпадним водама, Функционална класификација 620, вршиће се
следеће измене:
Позиција 168, економска класификација 425 – Управљање и пречишћавање отпадних вода износ:
„2.500.000“ замењује се износом од „ 3.000.000“.
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Укупно за ПА 0004 - Управљање отпадним водама износ: „2.000.000“, замењује се износом „3.000.000“.
Укупно за програм Јавно предузеће „Полет“ из Пландишта износ од „26.642.857“ замењује се износом
„24.914.357 “.
Укупно за Главу 4.00. – Општинска управа општине Пландиште, износ: „508.968.038“ замењује се
износом „496.349.322“
Раздео 4, глава 4.01 – Предшколска установа општине Пландиште „Срећно детињство“,
Функционална класификација 911, Програм 8 – Предшколска установа, Програмска активност 0001 –
Функционисање Предшколских установа, вршиће се следеће измене:
Позиција 170, економска класификација 411- Плате и додаци запослених износ “ 25.992.300“ 01 извор
финансирања замењује се износом „25.656.850“ 01 извор финансирања и износ „805.800“ 07 извор
финансирања замењује се износом „ 54.700“ 07 извор финсирања;
Позиција 171, економска класификација 412 – Социјални допринос на терет послодавца износ “4.693.900“
01 извор финансирања замењује се износом „4.593.900“ 01 извор финансирања и износ „144.200“ 07 извор
финансирања замењује се износом „9.800“ 07 извор финсирања;
Позиција 174, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи износ
„800.000 “ 01 извор финансирања замењује се износом „720.000“ 01 извор финсирања;
Позиција 175, економска класификација 421 – Стални трошкови износ „650.000“ 01 извор финансирања
замењује се износом „920.000“ 01 извор финансирања и износ: „1.450.000“ 07 извор финансирања замењује
се износом од „1.037.000“ 07 извор финсирања;
Позиција 175/1, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ: „200.000“ 01 извор
финансирања замењује се износом „250.000“ 01 извор финансирања и износ „100.000“ 07 извор
финансирања замењује се износом од „13.500“ 07 извор финсирања;
Позиција 176, економска класификација 423 –Услуге по уговору износ „400.000“ 01 извор финансирања
замењује се износом „800.000“ 01 извор финансирања и износ: „800.000“ 07 извор финансирања замењује
се износом од „ 691.000“ 07 извор финсирања;
Позиција 177, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ „150.000“ 01 извор
финансирања остаје исти и износом „150.000“ 07 извор финансирања замењује се износом од „168.000“ 07
извор финансирања;
Позиција 178, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „250.000“ 01 извор
финансирања замењује се износом од „300.000“ 01извор финансирања и износ „500.000“ на 07 извор
финансирања замењује се износом „112.000“ 07 извор финансирања;
Позиција 179, економска класификација 426 – Материјал износ „3.800.000“ 01 извор финансирања
замењује се износом „3.824.000“ 01 извор финансирања и износ „1.300.000“ 07 извор финансирања
замењује се износом „2.216.021“ 07 извор финансирања;
Позиција 180, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ „2.802.000“ 01
извор финансирања замењује се износом „2.152.000“ 01 извор финансирања.
Укупно за Програм 8 – Предшколско образовање износ од „41.488.200“ извор финансирања 01 замењује
се износом „41.117.250“ извор финансирања 01 и износ од „5.050.000“ 07 извор финансирања замењује се
износом од „4.302.021“ 07 извор финансирања
Укупно за програм 8 – Предшколско образовање износ: „44.048.200“замењује се износом: „47.979.271“.
Раздео 4, глава 4.02 – Развој културе, Функционална класификација 820, Програм 13: Развој
културе, Програмска активност 0001 – Функционисање Локалних установа културе, вршиће се
следеће измене:
Позиција 183 економска класификација 411- Плате и додаци запослених износ: „5.864.750“ замењује се
износом „5.597.095“;
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Позиција 184 економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ:
„1.057.000“ замењује се износом „991.334“;
Позиција 185, економска класификација 413 – Накнада у натури износ: „80.000“ замењује се износом
„580.000“;
Позиција 188, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи износ:
„50.000“ брише се;
Позиција 192, економска класификација 424- Специјализоване услуге износ: „72.800“ замењује се
износом „75.300“;
Позиција 194, економска класификација 426- Материјал износ: „1.448.482“ 01 извор финансирања
замењује се износом „1.463.482“ са истим извором финансирања;
Позиција 195, економска класификација 465- Остале текуће дотације по закону износ: „735.000“ замењује
се износом „693.630“;
Позиција 196 економска класификација 512- Машине и опрема износ:“ 681.990“ замењује се износом
„680.00“.
Укупно за ПА- 0001- Функционисање локалних установа културе износ: „14.140.022“ 01 извор
финансирања замењује се износом „14.180.841“ остаје исти извор финансирања.
Програм 13- Развој културе ПА 002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функционална класификација 820. Вршиће се следеће измене:
Позиција 198 еконмска класификација 423- Услуге по уговору износ: „1.294.000“ замењује се износом
„1.894.000“;
Позиција 201 економска класификациј 426- Материјал износ:“ 1.125.000“ замењује се износом „1.075.000“.
Укупно за ПА- 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва изхнос:“4.067.800“
замењује се износом „4.617.800“
Укупно за програм 13 – Развој културе износ: „18.307.822“замењује се износом: „18.898.641“ остаје исти
извор финансирања.
Раздео 4, глава 4.03, Месне заједнице, Функционална класификација 160, Програм 15: Локална
самоуправа, Програмска активност 0002 – Месне заједнице, вршиће се следеће измене:
Позиција 205 економска класификација 411- Плате и додаци запослених износ „682.500“ замењује се
износом „445.000“;
Позиција 206 економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца износ „126.000“
замењује се износом „82.900“;
Позиција 206/1 економска класификација 415- Накнада трошкова за запослене износ „50.000“ замењује
се износом „60.000“;
Позиција 207 економска класификација 421 – Стални уговори износ „1.205.000“ замењује се износом
„1.125.000“;
Позиција 208 економска класификација 422- Трошкови путовања износ “100.000“ замењује се износом
„50.000“;
Позиција 209 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ „640.000“ замењује се износом
„535.000“;
Позиција 210 економска класификација 424- Специјализоване услуге износ „410.000“ замењује се
износом „88.000“;
Позиција 211 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања износ „5.975.000“ замењује
се износом „6.852.000“;
Позиција 212 економска класификација 426- Материјал износ „2.760.000“ замењује се износом
„3.212.500“;
Позиција 213 економска класификација 465- Остале текуће дотације по закону износ „60.000“ замењује
се износом „54.000“;
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Позиција 214 економска класификација 482- Порези, обавезне таксе и казне износ „20.000“ се брише;
Позиција 215 економска класификација 512 – Машине и опрема износ „130.000“ замењује се износом
„80.000“.
Укупно за ПА 0002 – Месне заједнице износ: „12.247.500“ замењује се износом: „12.673.400“.
Укупно за све Месне заједнице – износ: „12.247.500 “ замењује се износом: „12.673.400“.
Укупно за Главе: 4.00, 4.01, 4.02 и 4.03 износ: „583.571.560“ замењује се износом „576.000.634“.
Укупно за Раздео 4 износ од „583.571.560“ замењује се износом „576.000.634“
Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3 + 4) износ: „605.600.312 замењује се износом: „592.550.208“.
Члан 9.
Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (ТРЕЋИ
ДОПУНСКИ БУЏЕТ) доставити Министарству финансија и Управи за трезор.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине
Пландиште“.
Oбразложење
Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за
2018. годину садржан је у члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015, 99/2016 и 113/2017), где је регулисано да Скупштина општине доноси општински буџет за период
од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет.
Фискалном годином сматра се период од 12 месеци у раздобљу од 01. јануара до 31. децембра
календарске године а одлука је донета у складу са Статутом општине Пландиште, предвиђена је законска
могућност доношења допуског буџета у току једне фискалне године, односно измене и допуне постојеће
донете Одлуке о буџету за текућу годину уколико се укаже потреба за доношење оваквих измена, односно
ако се приходи и расходи смањују или повећавају у односу на првобитно пласирану масу у основној Одлуци
или остаје на истом нивоа а изврши се само прерасподела средстава. На основу напред наведеног у Oдсек
за финансије и буџет, привреду и ЛЕР припремљен је нацрт Одлуке о буџету локалне власти који је
достављен надлежном извршном органу локалне власти ради утврђивања предлога, односно Председнику
општине и Општинском већу које утврђује предлог Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину и
доставља га Скупштини општине, као највишем органу локалне власти овлашћеном за доношење буџета,
ради разматрања и усвајања.
Дакле, актом о буџету утврђује се и одобрава висина апропријација за буџетског корисника независно од
висине наведене у Предлогу финансијског плана тог корисника, па самим тим, предлог финансијског плана
не представља и финансијски план за извршење апропријација по буџету.
Након доношења Одлуке о буџету за 2018. године, односно ребаланса буџета финансијски план
буџетског корисника треба да се усклади са апропријацијама утврђеним у буџету, у складу са чланом 50.
Закона о буџетском систему, у року од 45. дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, који треба да се усвоји
од стране надлежних органа након чега требована средства из општинског буџета могу да се троше у складу
са наменама утврђеним у финансијском плану који је усклађен са буџетом.
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Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (Трећи
допунски буџет) буџет се планира на нижем нивоу за 13.050.104 дин у односу на други допунски буџет
општине Пландиште за 2018. годину и износиће како је напред наведено из разлога прерасподеле
апропријација и нереализованих инфраструктурних пројеката од планираних и то:
✓ Пројекат П/1102-06 Изгрдња капеле у Великом Гају у износу од 6.000.000 динара;
✓ Пројекат П/0701-02 Санација коловоза у ул. Војвођанска од ул. Хајдук Вељкове до канала у
Пландишту у износу од 4.400.000 динара који се планирају у Предлогу Одлуке о буџету за 2019.
годину;
✓ Обрисана је апропријаца Мере активне политике запошљавање у износу од 2.000.000 јер је
финансирана од стране Националне службе за запошљавање.
Други допунски буџету општине Пландиште за 2018. годину је повећан пре него што је урађен Предлог
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину ( Трећи допунски
буџет) у износу од 580.000 динара Решењем о повећању апропријација односно прилива средстава од
других нивоа власти на основу:
1. Уговора о коришћењу бесповратних средстава број: 144-401-1145-31/2018-04 од 11.10.2018. године
од Покрајинског секретеријата за приовреду и туризам за реализацију пројекта Опремање
туристичког инфо-центра са инфо-пултом и пратећим садржајима у износу од 450.000 динара;
2. Решењем о преносу средстава број: 137-451-3369/2018 од 17.10.2018. године од Покрајинског
секретеријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама за реализацију
пројекта Зонска смотра ликовних аматера- Пландиште које ће организовоати Културно образовни
центар у износз од 100.000 динара.
3. Решењем о исплати новчане помоћи број: 553-1319/1 од 23.10.2018. године од Комесирајата за
избеглице и миграцију у износу од 30.000 динара.
Како приходни тако и расходни део је планиран у износу од 592.550.208 динара, како је то приказано у
Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину ( Трећи допунски
буџет) у оквиру следећих раздела:
•
•
•
•

Раздео 1 – Скупштине општине Пландиште у износу од 8.720.708;
Раздео 2 – Општинско Веће општине Пландиште у износу од 2.800.000;
Раздео 3 - Председник општине Пландиште у износу од 5.028.866;
Раздео 4 – Општинкса управа општине Пландиште у износу од 576.000.634.

У предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018. годину (Трећи допунски буџет)
највеће промене су се десиле у разделу 4. Oпштинска управа где су урађене прерасподеле између
апропријација као и повећање односно смањење оних апропријација где је недовољно планирано Одлуком
о изменама и допунама буџета за 2018. годину – Други ребаланс.
Такође урађене су прерасподеле између апропријација и повећање односно смањење оних
апропријација где је недовољно планирано Одлуком о буџету за 2018. године Односно Другим ребалансом
буџета односно због повећаног прилива средстава, за кориснике средстава буџета како директног тако и
индиректних корисника буџета односно корисника субвенција, дотација, донација и трансфера (ОШ „Доситеј
Обрадовић из Пландишта, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, ОШ „Јован Јовановић Змај“
Хајдучица, Центар за социјални рад и Дом здравља „1. октобар“ Пландиште и Индиректне кориснике буџета
општине Пландиште (Предшколска установа „Срећно детињство“ Пландиште, Културно образовни центар
„Вук Караџић“ из Пландишта, Народна библиотека и Месне заједнице) како је то приказано у описном делу
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018. годину (Трећи допунски буџет).
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Приказ класификације расхода (рекапитулација свих расхода) према функционалној намени средстава
изгледа овако:
Функционлакна класификација

Средства из буџета

090
110

Социјална помоћ неквалификована на другом месту

44.419.500
16.549.574

130
160

Опште услуге
Опште јавне услуге и истраживања

170

Трансакције везане за јавни дуг

1.290.000

220
360
410

Цивилна одбрана
Јавни ред и безбедност некласификовано на другом месту

1.300.000
2.900.000
3.000.000

421
451

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Друмски саобраћај

473

Туризам

1.550.000

474

Вишенаменски развојни пројекти

6.800.000

560

Заштита животне средине

6.710.000

620

24.914.357

640

Развој заједнице
Улична расвета

721

Опште медицинске услуге

19.289.804

760

Здравство некласификовано на другом месту

14.610.706

810

Услуге рекреације и спорта

Извршни и законодавни органи

151.148.756
40.480.201

Општи економски и ком.послови

23.620.000
13.155.000

70.838.855

9.050.000

820
830
840

Услуге културе
Услуге емитовања и штампања
Верске и остале услуге заједнице

19.398.641
5.650.000
3.495.678

860

Рекреација спорт, култура и вере

3.558.287

911

Предшклско образовање

47.979.271

912

Основно образовање

44.384.207

920

Средње образовање

11.457.371

УКУПНО

592.550.208

Што се тиче програмске класификације буџетских расхода треба напоменути и то, да почев од
Одлуке о буџету за 2015. годину приступило се изради програмског буџета а у складу са одредбама Закона о
буџетском систему, јер према члану 112. овог Закона прелазних и завршних одредби, прописано је да
одредбе овог Закона, које се односе на програмски део буџета, примењиваће се поступним увођењем за
поједине кориснике средстава буџета Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти од 2015.
године, како је то и учињено у општинама први пут у 2015. години.
Програмски буџет класификује расходе према надлежностима корисника и приказује у које сврхе се
средства троше, на који начин је таква потрошња повезана са стратешким циљевима и какви резултати се
остварују улагањем одређеног износа средстава у поједине програме, програмске активности или пројекте а
реализација средстава указује какав је крајњи резултат тих улагања, што указује на чињеницу да је
програмски буџет окренут ка резултатима који се желе постићи тим улагање, па је транспарентнији у односу
на ранији буџет, када су се расходи приказивали линеарно а који је био усредсређен на расходе по
економским класификацијама. Дакле, програмски буџет распоређује буџетска средства према намени.
Овако представљени расходи омогућавају лакше праћење ефеката утрошених средстава и евалуацију да
ли се средства троше у складу са циљевима који се желе постићи.
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Из табеларног прегледа се може закључити да је у оквиру 16 програма планирано 51 програмска
активност и 28 пројеката корисника буџетских средстава у 2018. години, такође 16 програма са 107
постављеним циљем и 153 постављеним индикатором учинка.
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину заснована је на
реалним пројекцијама како прихода тако и расхода и као таква предлаже се Скупштини општини да је усвоји
како је то дато у материјалу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-126/2018-I
Дана: 26. новембра 2018. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.
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254.
На основу члана 33.-38. Закона о јавном дугу („Службени гласник Републике Србије”, број 61/2005,
107/2009, 78/2011 и 68/2015), члана 5. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије”, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016 и
96/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007,
83/2014 и 101/2016 - други закони и 47/2018), и члана 40. став 1. тачка 16. и члана 120. Статута општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине
Пландиште, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донела је

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ УПРАВЉАЊА ДУГОМ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
Овим Правилником се уређује начин управљања дугом општине Пландиште (у даљем тексту:
општина), на тај начин што се утврђује износ и врсте задужења и процес задуживања.
Члан 2.
У управљању дугом органи Општине ће поступати у складу са опште прихваћеним принципом
да текући расходи буџета буду финансирани из текућих прихода, при чему ће суфицит текућих
прихода над текућим расходима бити коришћен за финансирање капиталних расхода и отплату
зајмова.
Члан 3.
Општина се може краткорочно задужити за финансирање дефицита текуће ликвидности.
Укупан износ задуживања из става 1. oвог члана мора се вртатити пре краја буџетске године у
којој је уговорено и не може се рефинансирати или пренети у наредну буџетску годину. У току
буџетске године задуживање за финансирање дефицита текуће ликвидности не сме прећи 5%
укупних остварених прихода буџета општине у претходној години.
Члан 4.
Општина се може дугорочно задуживати за финансирање само оних капиталних
инвестиционих пројеката, који се не могу ефикасно финансирати из буџетских прихода, донација,
субвенционираних зајмова, предприступних фондова ЕУ или из трансверних и других средстава
буџета Републике Србије.
Члан 5.
Приоритетне инвестиције, које ће се финансирати задуживањем, биће одређене Планом
капиталних инвестиција, који усваја Скупштина општине у склопу усвајања Одлуке о буџету.
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Члан 6.
Одлуку о дугорочном задуживању доноси Скупштина општине, по прибављеном мишљењу
Министарства финансија, сагласно Закону о јавном дугу, Статуту општине и овим Правилником.
Члан 7.
Општина се може задуживати на домаћем и страном тржишту.
Члан 8.
Општина се може задуживати емисијом општинских обавезница. Након одлуке Скупштине о
емисији општинских обавезница, Општина покреће процедуру емисије обавезница:
-

Избор финансијског саветника емисије,
Припрему емисије обавезница,
Позив инвеститорима за упис и куповину обавезница,
Решење комисије за хартије од вредности о одобрењу издавања обавезница без јавне
понуде,
- Регистрацију куповине у Централном регистру ХОБ.
Члан 9.
У циљу транспарентног и задуживања по најповољнијим условима, набавка дугорочних
зајмова биће вршена у складу са позитивним законским прописима и обавештењем
Министарства финансија, Управа за јавни дуг.
Члан 10.
Приликом задуживања Oпштине за финансирање капиталног инвестиционог пројекта јавног
предузећа, потребно је регулисати однос између Oпштине и јавног предузећа на следећи начин:
- Да се јавно предузеће укључи у отплату зајма, издвајањем средстава из остварене
добити, евентуалних инвестиционих средстава које убира кроз наплату(инвестициони
динар) или из цене прикључка. Ова средства би се уплаћивала у буџетски фонд општине
који ће бити основан за отплату зајма, сагласно члану 64.Закона о буџетском систему.
- Да се у уговору о дугорочном зајму предвиди могућност преношења дуга са општине на
јавно предузеће, уколико оно постане финансијски јако и кредитно способно да преузме
отплату зајма или буде приватизовано.
Члан 11.
Дугорочно задуживање Oпштине за капиталне инвестиционе расходе неће премашивати
ограничења дефинисана чланом 36. Закона о јавном дугу.

Стр -707-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 25

26.11.2018.

Члан 12.
Доспеће дугорочног зајма неће бити дуже од периода трајања пројекта, који се финансира из
позајмљених средстава, осим у случају изузетно повољне кредитне линије.
Члан 13.
Период одлагања отплате главнице дуга (грејс период) треба да буде што краћи, тако да:
- За приходне капиталне инвестиције не буде дужи од почетка наплате прихода
инвестиционог пројекта,
- За капиталне инвестиције без будућих прихода, не буде дужи од очекиваногпериода
завршетка изградње инвестиционог пројекта.
Члан 14.
Динамика отплате дугорочног зајма може бити уговорена:
- У једнаким ануитетима током периода отплате дуга (ануитет је збир отплате главнице
дуга и камате).
- У једнаким отплатама главнице дуга, са обрачуном припадајуће камате на неотплаћени
дуг, и у облику који је тренутно тржишно најповољнији.
Уговарање једнократне отплате целокупне главнице дуга о року доспећа зајма је дозвољено
уколико динамика прилива буџетских средстава то омогућује.
Члан 15.
Општина ће тежити да уговори зајам са фиксном каматном стопом.
Уколико није могуће уговорити фиксну каматну стопу, при уговарању зајма са променљивом
каматном стопом, мора да буде јасно и једнозначно дефинисан начин утврђивање камтне стопе.
Том приликом могу бити коришћене следеће каматне стопе:принос на обавезнице Владе
Републике Србије, Белибор, Еурибор, Либор или нека друга референтна тржишна каматна стопа.
Члан 16.
У циљу избегавања ризика девизног курса Oпштина ће се задуживати у динарима, увек када
то буде могуће, сагласно добијеним понудама.
У случају задуживања у страној валути Oпштина ће користити расположиве финансијске
инструменте на девизном тржишту за заштиту од ризика девизног курса, као што су: терминска и
своп куповина и продаја валуте односно неки други инструменти сагласно Одлуци НБС о
условима и начину рада девизног тржишта (“Сл гласник РС бр. 10/2011, 109/2012, 55/2014,
51/2015, 17/2016, 91/2016, 82/2017, 37/2018 и 86/2018).
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У случају задуживања у страној валути у уговору јасно мора бити прецизиран курс (средњи,
продајни или куповни) и дан за обрачун каматне стопе као и референтнакаматна стопа из члана
15. овог Правилника.
Члан 17.
Општина ће понудити расположиве инструменте обезбезбеђења, сагласно прописима
Народне банке Србије који важи у тренутку покретања поступка набавке кредита, који су од
значаја за добијање дугорочног зајма по најповољнијим условима.
Редослед инструмената обезбеђења који се нуде је следећи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Општи приходи буџета,
Меница општине Пландиште,
Ручна залога хартије од вредности или других покретних ствари,
Средства фонда за отплату дуга
Јемство другог правног лица,
Хипотека.

Општина може понудити инструмент обезбеђења под наредним редним бројем, сходно
редоследу из става 2. овог члана, само по добијању написмено образложеног одбијања
претходно рангираног инструмента.
За стављање под хипотеку може се понудити сва имовина која није у функцији обављања
изворних и поверених послова општине, и за коју је добијена сагласност Републичке дирекције за
имовину,само у случају да други инструменти обезбеђења нису прихватљиви или не омогућују
зајам по најповољнијим условима.
Члан 18.
Општина ће вршити рефинансирање дугорочних зајмова, у условима када променена тржишту
капитала омогуће постизање уштеде у укупним трошковима финансирања капиталне
инвестиције.
Члан 19.
Све карактеристике кредита наведене у кредитном захтеву, морају да се нађу у коначном
тексту уговора и не могу бити подложни промени од стране понуђача (банака и других).
Уговор мора да садржи обавезу редовног извештавања о стању кредита и о изменама услова
коришћења кредита.
Члан 20.
Сви финансијски извештаји и извештаји о задуживању биће у потпуности доступни и отворени
за јавност.
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Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 110-17/2018-I
Дана: 26. новембра 2018. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.
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255.
На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и
104/2016), члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 20.
став 1. тачка 3. Оснивачког акта ЈП „Полет“ Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 7/2017), члана
40. став 1. тачка 31. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008,
17/2012 и 3/2015) и захтева ЈП „Полет“ Пландиште за давање сагласности на Одлуку о ценама комуналних
услуга, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 26. новембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ О ЦЕНАМА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Јавног предузећа „Полет“ Пландиште о ценама комуналних услуга
на подручју општине Пландиште број 1-183/2018 од 23.10.2018. године на коју је Надзорни одбор Јавног
предузећа „Полет“ Пландиште дао сагласност Одлуком број 1-08/2018-03/11 од 24.10.2018. године.
2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 38-2/2018-I
Дана: 26. новембра 2018. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.
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257.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 10. и
члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и
3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе
„Срећно детињство” Пландиште број 60-260-2 од 12.09.2018. 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: 020-36/2018-I
Датум: 26. новембра 2018. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.

Стр -715-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 25

26.11.2018.

258.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 22. и
члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и
3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО
ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Предшколске установе „Срећно детињство“
Пландиште за школску 2017/2018 годину број 60-260/6 од 12.09.2018. године, који је усвојио
Управни одбор Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште 12.09.2018. године, под
бројем 60-260/6.
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: 020-37/2018-I
Датум: 26. новембра 2018. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.

Стр -716-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 25

26.11.2018.

259.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 22. и
члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и
3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Предшколске установе „Срећно детињство“
Пландиште за школску 2018/2019 годину број 60-260/3 од 12.09.2018. године, који је донео
Управни одбор Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште 12.09.2018. године, под
бројем 60-260/3.
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: 020-38/2018-I
Датум: 26. новембра 2018. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.

Стр -717-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 25

26.11.2018.

260.
Нa основу члана 121. Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони), члана 3. Правилника о општинском савету
родитеља („Сл. гласник РС“, бр. 72/2018) и члана 40. и 120. Статута општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине
Пландиште, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Општинског Савета родитеља општине Пландиште:
1. Ведрана Крстић Миливојевић из Пландишта, за члана
2. Јелена Секулић из Пландишта, за заменика члана
као представници Савета родитеља Основне школе „Доситеј Обрадовић“ из Пландишта,
1. Оливо Дениса из Велике Греде, за члана
2. Наташа Швоња из Банатског Соколца, за заменика члана
као представници Савета родитеља Основне школе „Јован Стерија Поповић“ из Велике
Греде,
1. Татиана Немет из Хајдучице, за члана
2. Данијела Живојинов из Старог Леца, за заменика члана
као представници Савета родитеља Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Хајдучице,
1. Колевски Дијана из Пландишта, за члана
2. Драган Бјељац из Пландишта, за заменика члана
као представници Савета родитеља Предшколске установе „Срећно детињство“ из
Пландишта.
II
Задаци општинског Савета родитеља су да:
1. даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета,
унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
2. учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за
остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
3. прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и
могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавање социјалне
искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији
општине;
4. пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са
питањима из њихове надлежности;

Стр -718-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
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5. заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за
унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији
општине;
6. сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите
здравља, социјалне заштите, културе, зашђтите и унапређења права детета и људских
права;
7. обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.
III
Чланови Општинског Савета родитеља именују се за школску 2018/2019. годину.
IV
Чланови Општинског Савета родитеља послове из своје надлежности обављају без накнаде.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
Oбразложење
Чланом 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони) утврђено је да Oпштински савет родитеља чине представници
савета родитеља, свих установа са подручја општине, као и да се исти бирају сваке школске
године.
Скупштина општине у складу са чл. 3. Правилника о општинском савету родитеља („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2018) одлучује о именовању чланова Општинског савета родитеља на основу
предлога Савета родитеља сваке васпитно-образовне и образовно-васпитне установе која има
седиште на територији јединице локалне самоуправе.
Савет родитеља Основне школе „Доситеј Обрадовић“ из Пландишта предложио је Крстић
Миливојевић Ведрану из Пландишта за члана и Секулић Јелену из Пландишта за заменика
члана, савет родитеља Основне школе „Јован Стерија Поповић“ из Велике Греде предложио је
Оливо Денису из Велике Греде за члана и Швоња Наташу из Банатског Соколца за заменика
члана, савет родитеља Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Хајдучице предложио је Немет
Татиану из Хајдучице за члана и Живојинов Данијелу из Старог Лецаза заменика члана и
Предшколска установа „Срећно детињство“ из Пландишта предложила је Колевски Дијану из
Пландишта за члана и Бјељац Драгана из Пландишта за заменика члана.
Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 19.11.2018. године утврдило
је Предлог Решења о именовању чланова Општинског савета родитеља општине Пландиште и
доставило га Скупштини општине Пландиште на разматрање и усвајање.
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења.
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Решење доставити:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Крстић Миливојевић Ведрани из Пландишта,
Секулић Јелени из Пландишта,
Оливо Дениси из Велике Греде,
Швоња Наташи из Банатског Соколца,
Немет Татиани из Хајдучице,
Живојинов Данијели из Старог Леца,
Колевски Дијани из Пландишта,
Бјељац Драгану из Пландишта,
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште,
ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда,
ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица,
ПУ „Срећно детињство“ Пландиште
Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и
Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-54/2018-I
Дана: 26. новембра 2018. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо маст.инж.менаџм. с.р.

Стр -720-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 25

26.11.2018.

261.
Нa основу члана 124. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 10. и 120. Статута општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине
Пландиште, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПЛАНДИШТЕ
I
ЂУРЂЕВКА ТАФРА, дипломирани специјални педагог из Пландишта, РАЗРЕШАВА се
функције директора Центра за социјални рад Пландиште, због истека мандата.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења је у члану 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и
члану 40. став 1. тачка 10. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“,
број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015) који прописује да Скупштина општине Пландиште именује и
разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте.
Члан 124. ст. 2. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011) прописује да
мандат директора центра за социјални рад траје четири године, а директорка Центра за
социјални рад Ђурђевка Тафра именована је Решењем о именовању директорке Центра за
социјални рад Пландиште број 02-74/2014-I од 27.11.2014. године, те јој мандат сада истиче.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана
20.11.2018. године утврдила је Предлог Решења о разрешењу директора Центра за социјални
рад Пландиште и доставила га Скупштини Општине Пландиште на разматрање и усвајање.
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву Решења.

Стр -721-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 25

26.11.2018.

Решење доставити:
1. Ђурђевки Тафри, Пландиште,
2. Центру за социјални рад Пландиште,
3. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску
администрацију,
4. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и
5. Архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-56/2018-I
Дана: 26. новембра 2018. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р.

Стр -722-
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262.
Нa основу члана 124. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 10. и 120. Статута општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), а по претходно
прибављеној сагласности Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и
равноправност полова број: 022-900/2018 од 06. новембра 2018. године, Скупштина општине
Пландиште, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПЛАНДИШТЕ
I
ЂУРЂЕВКА ТАФРА из Пландишта, дипломирани специјални педагог, ИМЕНУЈЕ СЕ за
директора Центра за социјални рад Пландиште.
II
Мандат именоване траје четири године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
Oбразложење
Правни основ за доношење овог Решења је у члану 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и
члану 40. став 1. тачка 10. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“,
број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015) који прописује да Скупштина општине Пландиште именује и
разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте.
Чланом 124. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011) прописана је процедура
за именовање директора Центра за социјални рад.
Директорка Центра за социјални рад Пландиште Тафра Ђурђевка именована је Решењем о
именовању директорке Центра за социјални рад Пландиште број 02-74/2014-I од 27.11.2014.
године на мандат од 4 године. Обзиром да јој мандат истиче, Управни одбор Центра за социјални
рад је, у складу са чл. 124. ст. 4. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), 10.
октобра 2018. године расписао Конкурс, који је објављен у листу „Послови“. Након спроведеног
изборног поступка Управни одбор Центра за социјални рад Пландиште на седници одржаној
31.10.2018. године утврдио је предлог листе кандидата за директора Центра за социјални рад
Пландиште бр. 55100-173/2018 и са комплетном документацијом, доставио надлежном органу
јединице локалне самоуправе.
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На основу члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011)
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова дао је
Сагласност за именовање Ђурђевке Тафра, дипломиране специјалне педагошкиње на дужност
директорке Центра за социјални рад у Пландишту бр. 022-900/2018 од 06.11.2018.године.
Мандат директора је одређен законом и траје 4 године, а послови директора Центра за
социјални рад уређују се оснивачким актом и статутом центра за социјални рад , у складу са
законом.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана
20.11.2018. године утврдила је Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални
рад Пландиште и доставила га Скупштини Општине Пландиште на разматрање и усвајање.
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења.
Решење доставити:
1.
2.
3.
4.

Тафра Ђурђевки из Пландишта,
Центру за социјални рад Пландиште,
Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова,
Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску
администрацију,
5. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и
6. Архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 111-9/2018-I
Дана: 26. новембра 2018. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р.
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263.
На основу члана 116. Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“
Велика Греда, због истека мандата:
1. ЋОРДА БИЉАНА из Велике Греде,
2. КОВАЧЕВИЋ МИЛОРАД из Велике Греде,
3. СИКИРИЦА ДАНИЦА из Велике Греде,
представници локалне самоуправе,
4. ЛЕОНТИЈЕВИЋ ДРАГАНА из Пландишта,
5. КОМЕРДЕЉ ЖИВКО из Велике Греде,
6. СТОЈАНОВСКИ АЛЕКСАНДАР из Хајдучице,
представници Наставничког већа,
7. ПОПОВИЋ ДАНИЛО из Милетићева,
8. БОСНИЋ РАЈКО из Велике Греде,
9. БРКИЋ БИЉАНА из Велике Греде,
представници Савета родитеља.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
Образложење
Чланом 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 88/2017 и 27/2018 – др. закони) утврђено је да чланове органа управљања именује и
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а чланом 117. ставом 1. истог закона да
мандат чланова школског одбора траје четири године.
Школски одбор Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда именован је Решењем
Скупштине општине Пландиште, број: 02-75/2014-I од 27.11.2014 године („Сл лист општине
Пландиште“, број 21/2014) и за време трајања мандата Школског одбора Скупштина општине
Пландиште је разрешила и именовала поједине чланове Школског одбора Решењима бр. 0290/2015-I и 02-89/2015-I од 06.11.2015. године („Сл лист општине Пландиште“, број 17/2015), 02-
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85/2016-I и 02-100/2016-I од 19.10.2016. године („Сл. лист општине Пландиште“, број 23/2016) и
02-82/2017-I и 02-85/2017-I од 06.10.2017.године („Сл. лист општине Пландиште“, број 24/2017).
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана
20.11.2018. године, као овлашћени предлагач, утврдила је Предлог Решења о разрешењу
чланoва Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и доставила га
Скупштини Општине Пландиште на разматрање и усвајање.
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења.
У смислу члана 116. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 – др.закони), ово решење је коначно у управном
поступку.
Решење доставити:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ћорда Биљани из Велике Греде,
Ковачевић Милораду из Велике Греде,
Сикирица Даници из Велике Греде,
Леонтијевић Драгани из Пландишта,
Комердељ Живку из Велике Греде,
Стојановски Александру из Хајдучице,
Поповић Данилу из Милетићева,
Боснић Рајку из Велике Греде,
Бркић Биљани из Велике Греде,
ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда,
Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и
Архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-53/2018-I
Дана: 26. новембра 2018. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо маст.инж.менаџм. с.р.

Стр -726-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 25

26.11.2018.

264.
Нa основу члана 116. Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда:
1. МИЛОШ БУНЧИЋ из Велике Греде,
2. ЈОВАН ИЛИЋ из Банатског Соколца,
3. ДАНИЦА СИКИРИЦА из Велике Греде,
као представници локалне самоуправе,
4. АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВСКИ из Хајдучице,
5. ЖИВКО КОМЕРДЕЉ из Велике Греде,
6. ДРАГАНА ЛЕОНТИЈЕВИЋ из Пландишта,
као представници запослених,
7. ИВИЦА БРКИЋ из Велике Греде,
8. ТАЊА РАСТАВАЦ из Велике Греде и
9. ИВАНА ОПАЧИЋ из Велике Греде,
као представници родитеља.
II
Мандат именованих траје четири године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
Oбразложење
Чланом 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018 – др. закони), утврђен је састав и именовање ограна управљања школа школског одбора. Чланове школског одбора предлажу Наставничко веће, из реда запослених,
Савет родитеља, из реда родитеља и јединица локалне самоуправе.
Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача.
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Локална самоуправа, као овлашћени предлагач, предложила је да се за чланове Школског одбора
Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда именују Милош Бунчић из Велике Греде, Јован Илић
из Банатског Соколца и Даница Сикирица из Велике Греде. Наставничко веће Основне школе „Јован
Стерија Поповић“ Велика Греда, као овлашћени предлагач, предложило је да се за чланове Школског
одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда именују Александар Стојановски из
Хајдучице, Живко Комердељ из Велике Греде и Драгана Леонтијевић из Пландишта и Савет родитеља
Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда предложио је да се за чланове Школског одбора
Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда именују Ивица Бркић из Велике Греде, Тања
Раставац из Велике Греде и Ивана Опачић из Велике Греде.
Локална самоуправа, као овлашћени предлагач, за предложене чланове Школског одбора Основне
школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, Бунчић Милоша из Велике Греде, Илић Јована из Банатског
Соколца и Сикирица Даницу из Велике Греде, прибавила је податке из казнене евиденције МУП Србије
којим се потврђује да исти немају осуде са правним последицама (Подаци из казнене евиденције МУП,
Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије, Одсек за аналитику и полицијске
евиденције за ПУ Панчево, број: 05/15/7 ИНТ. Број 235-3115/18 од 30.октобра 2018.године).
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 20.11.2018
године утврдила је Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јован Стерија
Поповић“ Велика Греда и доставила га Скупштини Општине Пландиште на разматрање и усвајање.
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења.
У смислу члана 116. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018 – др. закони), ово решење је коначно у управном поступку.
Решење доставити:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Бунчић Милошу из Велике Греде,
Илић Јовану из Банатског Соколца,
Сикирица Даници из Велике Греде
Стојановски Александру из Хајдучице,
Комердељ Живку из Велике Греде,
Леонтијевић Драгани из Пландишта,
Бркић Ивици из Велике Греде,
Раставац Тањи из Велике Греде,
Опачић Ивани из Велике Греде из Велике Греде,
ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда,
Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и
Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 610-29/2018-I
Дана: 26. новембра 2018. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р.
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265.
На основу члана 116. Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“
Хајдучица, због истека мандата:
1. ХРУТКА МИШО из Хајдучице,
2. ГОТОВАЦ ЗЛАТКО из Старог Леца,
3. СМИЉКОВИЋ МИЛАН из Хајдучице,
представници локалне самоуправе,
4. ПЕЈОВИЋ АНЂЕЛИКА из Пландишта,
5. МАРЧЕК ВЈЕРОЧКА из Хајдучице,
6. ХРАШКО МИШО из Хајдучице,
представници Наставничког већа,
7. ХРАШКО АНКА из Хајдучице,
8. КАЛНАК МИЛИНКА из Хајдучице,
9. ГОВДА ВАЛЕРИЈА из Хајдучице,
представници Савета родитеља.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
Образложење
Чланом 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 88/2017 и 27/2018 – др. закони) утврђено је да чланове органа управљања именује и
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а чланом 117. ставом 1. истог закона да
мандат чланова школског одбора траје четири године.
Школски одбор Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица именован је Решењем
Скупштине општине Пландиште, број: 02-53/2014-I од 27.11.2014 године, („Сл лист општине
Пландиште“, број 21/2014) и за време трајања мандата Школског одбора Скупштина општине
Пландиште је разрешила и именовала поједине чланове Школског одбора решењима бр. 0273/2015-I и 02-79/2015-I од 06.11.2015. године („Сл лист општине Пландиште“, број 17/2015), 02-

Стр -729-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 25

26.11.2018.

120/2015-I и 02-121/2015-I од 23.12.2015. године („Сл. лист општине Пландиште“, број 22/2015) и
02-98/2016-I и 02-101/2016-I од 19.10.2016.године („Сл. лист општине Пландиште“, број 23/2016).
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана
20.11.2018. године, као овлашћени предлагач, утврдила је Предлог Решења о разрешењу
чланoва Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица и доставила га
Скупштини Општине Пландиште на разматрање и усвајање.
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења.
У смислу члана 116. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 – др.закони), ово решење је коначно у управном
поступку.
Решење доставити:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Хрутка Миши, Хајдучица,
Готовац Златку, Стари Лец,
Смиљковић Милану, Хајдучица,
Пејовић Анђелики, Пландиште,
Марчек Вјерочки, Хајдучица,
Храшко Миши, Хајдучица,
Храшко Анки, Хајдучица,
Калнак Милинки, Хајдучица,
Говда Валерији, Хајдучица,
ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица,
Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и
Архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-52/2018-I
Дана: 26. новембра 2018. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р.
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266.
Нa основу члана 116. Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА

I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучице:
1. МИШО ХРУТКА из Хајдучице,
2. МИЛАН СМИЉКОВИЋ из Хајдучице,
3. ОЛГА ДИМИТРОВСКИ из Пландишта,
као представници локалне самоуправе,
4. ВЈЕРОЧКА ЗЛАТКОВИЋ из Хајдучице,
5. АНЂЕЛИКА ПЕЈОВИЋ из Пландишта,
6. ВЈЕРОЧКА МАРЧЕК из Хајдучице,
као представници запослених,
7. БРАНКА МИЈАИЛОВИЋ ГЛИГОРИЋ из Хајдучице,
8. МАРИЈА ХУЂЕЦ из Хајдучице и
9. МАРИЈА ЂУРАНОВИЋ из Старог Леца,
као представници родитеља.

II
Мандат именованих траје четири године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
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Oбразложење
Чланом 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и
27/2018 – др. закони), утврђен је састав и именовање ограна управљања школа - школског одбора. Чланове
школског одбора предлажу Наставничко веће, из реда запослених, Савет родитеља, из реда родитеља и
јединица локалне самоуправе.
Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача.
Локална самоуправа, као овлашћени предлагач, предложила је да се за чланове Школског одбора
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица именују Мишо Хрутка из Хајдучице, Милан Смиљковић из
Хајдучице и Олга Димитровски из Пландишта. Наставничко веће Основне школе „Јован Јовановић Змај“
Хајдучица, као овлашћени предлагач, предложило је да се за чланове Школског одбора Основне школе
„Јован Јовановић Змај“ Хајдучица именују Вјерочка Златковић из Хајдучице, Анђелика Пејовић из
Пландишта и Вјерочка Марчек из Хајдучице и Савет родитеља Основне школе „Јован Јовановић Змај“
Хајдучица предложио је да се за чланове Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“
Хајдучица именују Бранка Мијаиловић Глигорић из Хајдучице, Марија Хуђец из Хајдучице и Марија
Ђурановић из Старог Леца.
Локална самоуправа, као овлашћени предлагач, за предложене чланове Школског одбора Основне
школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, Хрутка Мишу из Хајдучице, Смиљковић Милана из Хајдучице и
Димитровски Олгу из Пландишта, прибавила је податке из казнене евиденције МУП Србије којим се
потврђује да исти немају осуде са правним последицама (Подаци из казнене евиденције МУП, Сектор за
аналитику, телекомуникационе и информационе технологије, Одсек за аналитику и полицијске евиденције за
ПУ Панчево, број: 05/15/7 ИНТ. Број 235-3116/18 од 30.октобра 2018.године).
Национални савет словачке националне мањине дао је позитивно мишљење на предложене чланове
Школског одбора испред јединице локалне самоуправе Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Хајдучице
број 01-196/2018-04 од 01.11.2018. године и то за Мишу Хрутку из Хајдучице, Милана Смиљковић из
Хајдучице и Олгу Димитровски из Пландишта што је у складу са чланом 116. став 7. истог Закона.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 20.11.2018..
године утврдила је Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован
Јовановић Змај“ Хајдучица и доставила га Скупштини општине Пландиште на разматрање и усвајање.
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења.
У смислу члана 116. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони), ово решење је коначно у управном поступку.
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Решење доставити:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Мишо Хрутка, Хајдучица,
Милан Смиљковић, Хајдучица,
Олга Димитровски, Пландиште,
Вјерочка Златковић, Хајдучица,
Анђелика Пејовић, Пландиште,
Вјерочка Марчек, Хајдучица,
Бранка Мијаиловић Глигорић, Хајдучица,
Марија Хуђец, Хајдучица,
Марија Ђурановић, Стари Лец,
ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица,
Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и
Архива

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА VОЈVОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 610-28/2018-I
Дана: 26. новембра 2018. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р.
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267.
На основу члана 5.став 2. и члана 6. став 5. до 8. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“,
бр. 26/2001,45/2002-УС,Сл.лист СРЈ бр.42/2002-УС,Сл.гласник РС 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013, 68/2014-др.закон),Општинска управа oпштине Пландиште
дана 26.11.2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
Овим закључком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији oпштине 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 oпштине 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 2019. годину на
територији oпштине Пландиште износе:

Групе непокретности

Прва зона
1. Грађевинско земљиште
87,00
2. Пољопривредно земљиште
36,00
3. Шумско земљиште
36,00
4. Станови
15.520,00
5. Куће за становање
13.661,83
6. Пословне зграде и други 17.760,66
(надземни и подземни) грађевински
објекти који служе
за обављање делатности
7. Гараже и гаражна места
6.831,00

Просечна цена (дин.)
Друга зона
81,00
36,00
36,00
7.806,76
7.806,76
10.148,95

3.903,44

Трећа зона
63,00
36,00
36,00
7.416,42
7.416,42
9.641,50

3.708,27
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Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу oпштине
Пландиште”, а примењује се од 1. јануара 2019. године и објавиће се и на Интернет порталу oпштине
Пландиште – www.plandiste-opstina.rs .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 436-8/2018-01-IV
Дана: 26.11.2018.године
ПЛАНДИШТЕ

НАЧЕЛНИЦА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак, дипл.правник с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
249. Одлука о обављању делатности
зоохигијене
250. Одлука о улицама, општинским и
некатегорисаним путевима
на територији Општине Пландиште
251. Одллука о градском и приградском
превозу путника на територији
Општине Пландиште
252. Одлука о утврђивању урбанистичких
зона обавезног инвестиционог
одржавања и унапређења својстава
зграде и зона обавезног одржавања
спољног изгледа зграде
253. Одлука о изменама и допунама
Одлуке о буџету општине
Пландиште за 2018. годину (Трећи
допунски буџет)
254. Правилник о начину управљања
дугом Општине Пландиште
255. Решење о давању сагласности на
одлуку Јавног предузећа „Полет“
Пландиште о ценама комуналних
услуга
256. Одлукa о ценама комуналниx услуга
Јавног предузећа „Полет“
Пландиште
257. Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама и допунама
Статута Предшколске установе
„Срећно детињство“ Пландиште
258. Решење о давању сагласности на
Извештај о раду Предшколске
установе „Срећно детињство“
Пландиште за школску 2017/2018
годину
259. Решење о давању сагласности на
Годишњи план рада Предшколске
установе „Срећно детињство“
Пландиште за школску 2018/2019
годину
260. Решење о именовању чланова
Општинског савета родитеља
Општине Пландиште
261. Решење о разрешењу директора
Центра за социјални рад
Пландиште
262. Решење о именовању директора
Центра за социјални рад
Пландиште
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263. Решење о разрешењу чланова
Школског одбора
Основне школе „Јован Стерија
Поповић“ Велика Греда
264. Решење о именовању чланова
Школског одбора Основне школе
„Јован Стерија Поповић“ Велика
Греда
265. Решење о разрешењу чланова
Школског одбора Основне школе
„Јован Јовановић Змај“ Хајдучица
266. Решење о именовању чланова
Школског одбора Основне школе
„Јован Јовановић Змај“ Хајдучица
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267.

Закључак о утврђивању просечне
цене квадратног метра
одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за
2019. годину по зонама на територији
Општине Пландиште
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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
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