СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXV

Број 28

25.09.2019.

Годишња претплата
2100,00 динара

207.
На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр.
30/2018) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће општине Пландиште је на седници одржаној
дана 25.09.2019. године донело

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019,
12/2019, 14/2019 и 16/2019), ДОДАЈЕ СЕ нове јавне набавке под редним бројевима:
- 1.2.32 „Систем аутоматизације на објектима водоснабдевања на извориштима у насељима
општине Пландиште“ у укупном износу од „1.200.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак
јавне набавке мале вредности;
- 1.2.33 „Анализа постојећег стања канализационог система на територији општине Пландише“ у
укупном износу од „1.000.000“ без ПДВ-а за коју ће спровести поступак јавне набавке мале
вредности;
- 1.2.34 „Израда пројектне документације за Реконструкцију водоводне мреже“ у укупном износу од
„5.000.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести отворен поступак;
- 1.3.14 „Радови на реконструкцији крова на објекту ОШ „ Доситеј Обрадовић“ – одељење у Великом
Гају у укупном износу од „6.425.971“ за коју ће се спровести преговарачки поступак без објављивања
позива за подношење понуда.
У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019,
12/2019, 14/2019 и 16/2019), врше се измена у следећој јавној набавци под редним бројем:
- 1.1.10 „Набавка рачунарске опреме Општинске управе општине Пландиште“ подељена у две
партије: 1. Набавка рачунарске опреме и 2. Набавка мултифункционалног штампача замењује се
називом „Набавка рачунарске опреме Општинске управе општине Пландиште“,
износ од
„1.010.000“ без ПДВ-а замењује се износом од „600.000“ без ПДВ-а и за коју ће се спровести јавна
набавка мале вредности.
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II
У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019,
12/2019, 14/2019 и 16/2019), МЕЊА СЕ укупна вредност добара и износ од „35.392.500“ замењује се износом
од „34.982.500“, МЕЊА СЕ укупна вредност услуга и износ од „40.130.000“ замењује се износом од
„47.330.000“, МЕЊА СЕ укупна вредност радова и износ од „147.311.477“ замењује се износом од
„153.737.448“ и МЕЊА СЕ укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „222.833.977“ замењује се
износом од „236.049.948“ динара без ПДВ-а.
III
Закључак о усвајању Пете измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину објавиће се у
„Службеном листу oпштине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-260/2019-III
Дана: 25.09.2019. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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208.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), чланом 44, 57. и 64. Закона о социјалној заштити („Сл.
гласник РС“, бр. 24/2011), члана 9. став 2. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Сл.
лист општине Пландиште“, бр. 24/2017) и члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“, бр. 30/2018), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној
дана 25.09.2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОМОЋИ У КУЋИ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА И УЧЕШЋУ КОРИСНИКА И ЊЕГОВИХ СРОДНИКА У
ТРОШКОВИМА ПОМОЋИ У КУЋИ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова
помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и
његових сродника у трошковима помоћи у кући, који је донео лиценцирани пружалац услуга
изабран у поступку јавне набавке – Централна развојна иницијатива у Јагодини бр. 110-22/2019III од 21.06.2019. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-22/2019-III
Дана: 25.09.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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209.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 464-52/2019-II
Дана: 23.09.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
На основу члана 59 Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“ број: 30/2018),
председник општине Пландиште дана 23.09.2019. године доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКИМ РЕОНИМА НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ РАДИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБРАЂИВАЊА
Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење поступка давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у
грађевинским реонима насеља на територији општине Пландиште ради пољопривредног обрађивања, у
саставу:
1. Игор Ђорђевски, дипл. правник, председник комисије
2. Страхиња Брекић, дипл. правник, члан
3. Горан Боројевић, грађевински техничар, члан
Члан 2.
Мандат председника и чланова Комисије траје годину дана.
Члан 3.
Задатак Комисије је да спроведе поступак давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у
грађевинским реонима насеља на територији општине Пландиште, у складу са Законом пољопривредном
земљишту и Статутом општине Пландиште.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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210.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 501-24/2019-02-IV
Дана: 24.09.2019. године
Пландиште
На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13-УС, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и
37/2019- др.закон), члана 23. Одлуке о организацији општинске управе општине Пландиште /„Сл. лист
општине Пландиште" бр. 8/2018 и 7/2019/, а по претходно прибављеном Мишљењу, Службе за урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине, број 501-23/2019-02-IV од 23.09.2019. године и овлашћења
Начелника Општинске управе oпштине Пландиште, број решења 02-96/2017-III од 13.11.2017.године,
Општинска управа општине Пландиште, доноси:
РЕШЕЊЕ
о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Планa генералне
регулације насеља Пландиште
1. Не приступа се Стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Планa генералне
регулације насеља Пландиште.
2. Граница обухвата Плана генералне регулације насеља Пландиште поклапа се са границом грађевинског
подручја насеља Пландиште.
Измена и допуна Плана обухвата део блока 8. Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана се
налази између улица Синђелићева, Првомајска и катастарске парцеле бр. 2865 и обухвата парцелу 1624/69.
Укида се планирани улични коридор ширине 15м, који би се налазио на парцели бр. 127/6, оивичен
парцелама 131/1, 130 и парцелом 2865. Планирани улични коридор би спајао постојеће улицу Николе Тесле
и улицу Ђуре Јакшића. Изменом Плана укида се планирана линија деобе новог уличног коридора и парцеле
127/6 и задржава се постојеће регулациона линија парцеле бр. 127/6, КО Пландиште. Укида се планирани
улични коридор који би обухватао део парцеле 127/3 у ширини од 15м, и повезивао парцелу 1624/69 и улицу
Ђуре Јакшића, тако да ће се планирани улични коридор задржати само на парцели 1624/69. Изменом Плана
укида се планирана линија деобе новопланираног уличног коридора и парцеле 127/3 и задржава се
постојећа регулациона линија између парцеле 127/3 и парцеле 2865.
Измена и допуна Плана обухвата део блока 9, зону радних садржаја код Железничке станице. Оквирне
границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор оивичен улицама Војводе Путника, Змај Јовина,
Илинденска и Коридором железнице. Изменом Плана треба предвидети да се парцеле са стамбеном
наменом 939, 938, 937/1 и 937/2 издвоје из зоне радних садржаја и да се преименују у зону становања.
Измена и допуна Плана обухвата део блока број 2. Оквирна граница обухвата измене и допуне Плана
обухвата парцелу 1624/26 која је планирана за зону радних садржаја. Изменом Плана планира се увођење
уличног коридора који би се поклопио са регулационом линијом до парцеле 1624/12 и спојио би магистрални
пут на парцели 1624/10, са некатегорисаним путем на парцели 2962.
3. Основни циљ циљеви израде Измена и допуна Плана јесу редефинисање намене и регулације
делова појединих целина, које су одређене Планом генералне регулације насеља Пландиште.
У складу са напред наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
Укидање планираних уличних коридора у блоку 8, на делу парцеле 127/6, делу парцеле 127/3.
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Укидање планиране линије деобе нових уличних коридора са парцелама 127/6 и 127/3 и
задржавање постојеће регулационе линије између парцела 127/6 и парцеле 2865 и задржавање
постојеће регулационе линије између парцеле 127/3 и парцеле 2865.
Издвајање парцела са претежно стамбеном наменом у блоку 9 из зоне радних садржаја и
уврштавање истих у зону стамбене намене.
Планирање новог уличног коридора у блоку 2 у планираној зони радних садржаја.
Реализацију основне идеје морају да прате активности на очувању створених вредности,
односно заштити непокретних културних добара. Концептуални оквир планирања, коришћења,
уређења и заштите подручја обухваћеног Изменама и допунама Плана чини постојеће
грађевинско земљиште у делу блока 8, блока 2 и блока 9 у Пландишту, у оквиру кога треба
дефинисати основну намену простора, правила уређења и грађења, на начин који истовремено
обезбеђује јавни интерес и одрживи економски развој.
4. На основу критеријума за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и
88/10), извршена је процена могућих утицаја Плана на животну средину. Утврђено је да
привођење простора наменама дефинисаним у тачци 3. неће произвести значајније утицаје на
животну средину, те није потребна израда Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на
животну средину.
5. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Плана.
6. Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Пландиште”
Образложење
Општина Пландиште је покренула поступак за израду Измена и допуна Планa генералне
регулације насеља Пландиште које се односе на део блока 8. Оквирне границе обухвата Измена
и допуна Плана се налази између улица Синђелићева, Првомајска и катастарске парцеле бр.
2865 и обухвата парцелу 1624/69. Укида се планирани улични коридор ширине 15м, који би се
налазио на парцели бр. 127/6, оивичен парцелама 131/1, 130 и парцелом 2865. Планирани
улични коридор би спајао постојеће улицу Николе Тесле и улицу Ђуре Јакшића. Изменом Плана
укида се планирана линија деобе новог уличног коридора и парцеле 127/6 и задржава се
постојеће регулациона линија парцеле бр. 127/6, КО Пландиште. Укида се планирани улични
коридор који би обухватао део парцеле 127/3 у ширини од 15м, и повезивао парцелу 1624/69 и
улицу Ђуре Јакшића, тако да ће се планирани улични коридор задржати само на парцели
1624/69. Изменом Плана укида се планирана линија деобе новопланираног уличног коридора и
парцеле 127/3 и задржава се постојећа регулациона линија између парцеле 127/3 и парцеле
2865.
Измена и допуна Плана обухвата део блока 9, зону радних садржаја код Железничке станице.
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор оивичен улицама Војводе
Путника, Змај Јовина, Илинденска и Коридором железнице. Изменом Плана треба предвидети да
се парцеле са стамбеном наменом 939, 938, 937/1 и 937/2 издвоје из зоне радних садржаја и да
се преименују у зону становања.
Измена и допуна Плана обухвата део блока број 2. Оквирна граница обухвата измене и
допуне Плана обухвата парцелу 1624/26. Која је планирана за зону радних садржаја. Изменом
Плана планира се увођење уличног коридора који би се поклопио са регулационом линијом до
парцеле 1624/12 и спојио би магистрални пут на парцели 1624/10, са некатегорисаним путем на
парцели 2962.
У Општинској управи општине Пландиште је сачињен предлог Решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Планa генералне регулације
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насеља Пландиште. На основу члана 11. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени Гласник РС”, бр.135/04 и 88/10), предлог решења је упућен на Мишљење
Служби за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине. У законском року је пристигао
одговор Службе за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине број 501-23/2019-02IV од 23.09.2019. године, која је у свом акту дала позитивно мишљење на садржину предложеног
решења. Према члану 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, одлуку
о неизради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана и програма по
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине.
Општинска управа општине Пландиште, имајући у виду планирану намену којом нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину и Мишљење Службе за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
(бр. 501-23/2019-02-IV од 23.09.2019. године), утврдила је да предметни план не представља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на
животну средину.
Сходно свему наведеном Општинска управа општине Пландиште је донела решење као у
диспозитиву.
Ово решење је ослобођено плаћања Републичке административне таксе на основу члана 18.
Став 1. Тачка 2. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ ("Сл.
гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.
изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015,
112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр.,
50/2018 - усклађени дин. изн, 95/2018 и 38/2019 - усклађени дин. изн.).
Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и
заштиту животне средине, Нови Сад у року од 15 дана од дана достављања, путем овог органа
или непосредном поштом таксирана са 480,00 динара административне таксе.
Доставити:
1. Општини Пландиште, Пландиште
2. Архиви
НАЧЕЛНИК
Александра Одавић Мак,дипл.правник, с.р.
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