СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXV

Број 27
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Годишња претплата
2100,00 динара

204.
На основу члана 62. став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/2006,
65/2008 - др. Закон, 41/2009 и 112/2015, 80/2017, 95/2018 и др. Закон) и члана 63. став 1. тачка 20. Статута
Општине Пландиште (Службени лист Општине Пландиште број 30/2018), Општинско Веће Општина
Пландиште на седници одржаној дана 23.08.2019. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О СКИДАЊУ УСЕВА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ
КОРИСТИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
Општина Пландиште спровешће поступак скидања и продаје усева на парцелама пољопривредног
земљишта у државној својини за које пољопривредни инспектор записником утврди да га без правног
основа користи непознато лице.
Скидање и продаја усева у случају из става 1. овог члана вршиће се на терет Општине Пландиште.
Члан 2.
Скидање усева обавиће се и када правно или физичко лице не изврши обавезу плаћања троструког
износа највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа на којој се налази пољопривредно
земљиште које користи без правног основа односно супротно одредбама Закона о пољопривредном
земљишту.
Скидање и продаја усева у случају из става 1. овог члана вршиће се на терет лица које без правног
основа користи пољопривредно земљиште у државној својини.
Члан 3.
Средства остварена од продаје скинутог усева, по одбитку трошкова скидања усева, распоређују се у
складу са чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту.
Члан 4.
Одређује се Председник Општине, као надлежан орган, да у складу са законом уговори и организује
скидање усева уз ангажовање техничких капацитета јавних предузећа Општине у овој акцији.
Члан 5.
За послове утврђене овим закључком, Председник Општине именује Радну групу за спровођење
поступка скидања и продаје усева.
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Комисија из става 2. овог члана:
-

Утврђује обим послова на основу записника које је сачинио пољопривредни инспектор,
Утврђује услове и критеријуме за ангажовање извршиоца услуге на скидању усева.
Врши контролу радова на терену и записнички констатује укупне количине скинутих усева
као и количине које ће се продати.
Члан 4.

О спровођењу овог закључка стараће се Мајкић Зоран дипл. инг. пољопривреде, шеф Службе за
пољопривреду и рурални развој.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 320-89/2019-III
Дана: 23.08.2019. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИСКОГ ВЕЋА
Joван Репац, мастер економиста, с.р.
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205.
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон и 95/2018), Уредбе о критеријумима за
разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 88/2016 и 113/2017-др.закон), члана 63. став 1. тачка
20. и члана 82. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и
члана 20. Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, број 8/2018 и 7/2019), Општинско веће општине Пландиште, на предлог Начелника Општинске
управе општине Пландиште, на седници одржаној дана 26.08.2019. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКA O
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 13/2019, 18/2019 и 26/2019), мења се
члан 4. који сада гласи:
„У Правилнику су систематизована следећа радна места:
Службеник на положају –
I група
Службеник на положају – II
група

1 радно место

1 службеник

1 радно место

1 службеник

Службеници - извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

Број радних места
4
16
5
1
0
9
0
0
35 радна места

Број службеника
4
16
5
1
0
9
0
0
35 службеника

Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно:

Број радних места
0
0
0
1
6
7 радних места

Број намештеника
0
0
1
6
7 намештеника
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Број службеника
0
0
4
2
0
0
0
1
3
1

11 радних места

7 службеника
3 намештеника
1 помоћник

Члан 2.
Мења се члан 5. који сада гласи:
„Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је 55 и то:
-

2 службеника на положају,
42 службеника на извршилачким радним местима, од којих 7 радних места у кабинету Председника
општине као посебне организационе јединице,
10 на радним местима намештеника, од којих 3 радна места намештаника у Кабинету председника
општине као посебне организационе јединице и
1 помоћник Председника општине за област економски развој.“
Члан 3.

У члану 23., након радног места под редним бројем 40. Послови курира у месној
канцеларији Барице, додаје се радно место под редним бројем:
„41. Послови курира у месним канцеларијама Купиник и Велики Гај и возач путничког
возила
Звање: Намештеник-четврта врста радних места

Број намештеника: 1

Опис посла: обавља техничке и најједноставније пратеће рутинске послове разношења и
уручивање пошиљки, као и одношење службених пошиљки на пошту; обавља послове доставе
свих писмена која се упућују преко месне канцеларије или из месне канцеларије и месне
заједнице из насељеног места; врши одношење и доношење поште; одржава чистоћу у
просторијама месне канцеларије и месне заједнице; одржава чистоћу и кошење травнатих
површина око месне канцеларије и месне заједнице; врши оправку инвентара и одржавање
објеката (чишћење олука, претресање црепа на крову, тротоара испред објакта и површина
испред објеката месне канцеларије и месне заједнице); управља моторним возилом и превози
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путнике за потребе органа општине; стара се о техничкој исправности возила којим управља;
води евиденцију о регистрацији моторног возила којим управља; води евиденције о употреби
моторног возила и пређеној километражи; води евиденције о потрошњи горива и мазива; води
евиденције о замени делова и гума и предаји дотрајалих замењених делова и гума; отклања
мање кварове на возилу; обавља прање и чишћење моторног возила. Обавља и друге послове
по налогу Начелника одељења и Начелника општинске управе. За свој рад одговоран је
Начелнику одељења и Начелнику општинске управе.
Услови: стечено средње образовање, у трогодишњем или четворогодишњем трајању, возачка
дозвола ''Б'' категорије.“
У члану 23. Досадашња радна места под редним бројем 41. до 54. постају радна места под
редним бројем 42. до 55.
Члан 4.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Пландиште биће објављен у „Службеном листу општине Пландиште“, а почиње
да се примењује од дана доношења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-27/2019-III
Дана: 26.08.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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206.
На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број
62/2006, 65/2008 - др. Закон, 41/2009 и 112/2015, 80/2017, 95/2018 и др. закон) и члана 59. став 1
тачка 24. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и
члана 5. Закључка о скидању усеваа на пољопривредном земљишту у државној својини које се
користи без правног основа на територији општине Пландиште број 320-89/2019-III од 23.08.2019.
године, Председник општине Пландиште дана 23.08.2019. године доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању радне групе за спровођење Закључка о скидању усева са пољопривредног
земљишта у државној својини које се користи без правног основа на територији Општине
Пландиште
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за спровођење Закључка о скидању усева са пољопривредног
земљишта у државној својини које се налази на територији општине Пландиште број 320-89/2019III од 23.08.2019. године (у даљем тексту: Радна група) у следећем саставу:
1. Мајкић Зоран дип. инг. пољопривреде, председник радне групе;
2. Брдар Зоран дип. инг. пољопривреде, заменик председника радне групе;
3. Петковић Зоран, геометар, члан радне групе;
4. Величковски Александар, пољочувар, члан радне групе;
5. Сурла Перица, пољочувар, члан радне групе.
Секретар радне групе је Шош Шара, дипл. правник.
II
Задаци радне групе су:
-

да утврђује обим и организује послове на основу записника које је сачинио
пољопривредни инспектор;
да утврђује услове за објављивање јавног позива и да припреми текст техничких спецификација
услуге и посебних захтева наручиоца као и модел уговора;
да прати радове на терену и сачини извештај о укупним количинама скинутих усева које
су предате на продају.
III

Стручне и административно - техничке послове за потребе радне групе обављаће Одељење
за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално
стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду.
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IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „ Службеном листу Општине
Пландиште“.
V
Решење доставити:
-

лицима из тачке I овог Решења,
Oдељењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне
средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду
Архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 320-90/2019-II
Дана: 23.08.2019. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Joван Репац, мастер економиста, с.р.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
204.

205.

Закључак o скидању усева на
пољопривредном земљишту у
државној својини које се користи без
правног основа на територији
Oпштине Пландиште
Правилник о изменама и
допунама Правилникa o
организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи
општине Пландиште

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

761
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
206.

Решење о образовању радне
групе за спровођење Закључка о
скидању усева са
пољопривредног земљишта у
државној својини које се користи
без правног основа на територији
Општине Пландиште
....................................................................................

ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине 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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