
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXIII Број 29 13.11.2017. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
210. 
 

На основу члана 4. став 2. и 5, члана 49. став 2. и члана 97. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 21/2016), члана 56. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласникРС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 
64. став 1. тачка 7. и члана 78. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“ број: 
16/2008, 17/2012 и 03/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште 
(„Службени лист Општине Пландиште“ број: 9/2012 и 15/2013), Општинско веће Општине Пландиште, на 
седници одржаној дана 13.11.2017. године доноси 

 
 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О  ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 
 
1. АЛЕКСАНДРА ОДАВИЋ МАК,  дипл. правник  из  Зрењанина,  ул. 4. јули  бр. 38/8, ПOСТАВЉА СЕ за 

начелника Општинске управе Општине Пландиште, као службеник на положају, на период од 5 година. 
2. Постављењем на положај начелника Општинске управе Oпштине Пландиште именована остварује сва 

права из радног односа код послодавца - Општине Пландиште. 
3. Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи Решење о постављењу вршиоца дужности 

начелника Општинске управе Општине Пландиште број: 02-73/2017-III од  06.06.2017. године.                                                                                                               
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
 

 
Општинско веће Oпштине Пландиште је на седници одржаној дана 22.09.2017.  године огласило Јавни 

конкурс за попуњавање положаја у Општинској управи Општине Пландиште (Постављење начелника 
Општинске управе Oпштине Пландиште) под бројем 111-4/2017-III. 

 
Јавни конкурс за попуњавање положаја у Општинској управи Општине Пландиште објављен је у 

дневном листу „Дневник“ дана 23.09.2017. године, као и на web страници општине Пландиште и на огласној 
табли општине Пландиште.    

 
Конкурсна комисију за избор начелника Општинске управе Општине Пландиште, коју је образовало 

Општинско веће Општине Пландиште пре оглашавања јавног конкурса за попуњавање положаја Решењем 
број: 02-83/2017-III од 22.09.2017.  године, је на седници одржаној дана 11.10.2017. године констатовала да су по 
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расписаном Јавном конкурсу пристигле две пријаве и то пријаве Наде Лунц из Пландишта, ул. Хајдук Вељка 
5Б/11 и Александре Одавић Мак из Зрењанина, ул. 4. Јули 38/8. 

 
Комисија је на седници одржаној дана 01.11.2017. године констатовала да обе пријаве које су приспеле 

су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и утврдила је Списак кандидата број 06-183/2017-III међу 
којима се спроводи изборни поступак за попуњавање положаја у Општинској управи општине Пландиште, а  то 
су: Нада Лунц из Пландишта и Александра Одавић Мак из Зрењанина. 

 
Комисија је на седници одржаној дана 06.11.2017. године обавила усмени разговор са кандидатима у 

изборном поступку за избор начелника Општинске управе општине Пландиште, на ком је извршена провера 
стручних оспособљености, знања и вештина оба кандидата. Након завршетка усменог разговора са 
кандидатима сваки члан Комисије је оценио оба кандидата. Комисија је утврдила просечну оцену за оба 
кандидата и утврдила је Листу за избор кандидата за попуњавање положаја у Општинској управи Општине 
Пландиште број: 112-20/2017-III на којој се налазе: 

 
1. Александра Одавић Мак из Зрењанина са просечном оценом 3; 
2. Нада Лунц из Пландишта са просечном оценом 2. 

 
Комисија је Листу за избор кандидата са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка 

доставила Општинском већу Општине Пландиште дана 07.11.2017. године у складу са чланом 97. став 1. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 
21/2016) и чланом 24. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл гласник РС“ бр. 95/2016). 

 
Општинско веће је на седници одржаној 13.11.2017. године разматрало достављену Листу за избор 

кандидата број: 112-20/2017-III од 06.11.2017. године, као и записник са 1. седнице Комисије број: 112-15/2017-III 
od 10.10.2017. године,  записник са 2. седнице Комисије број: 06-183/2017-III од 01.11.2017. године и записник са 
3. седнице Комисије број: 112-20/2017-III од 06.11.2017. године и утврдило да кандидат, Александра Одавић 
Мак, дипл. правник из Зрењанина испуњава све услове прописане Јавним конкурсом за попуњавање положаја 
у Општинској управи Општине Пландиште, да има потребна знања и вештине за обављање послова начелника 
Општинске управе Општине Пландиште и да је на усменом разговору од стране Комисије добила већу 
просечну оцену у односу на другог кандидата, Наду Лунц, дипл. правника из Пландишта. 

 
Имајући у виду горе изнето, Општинско веће Општине Пландиште је на основу члана 4. став 2. и 5. 

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 
21/2016), којим је прописано да је послодавац службеника у јединицама локалне самоуправе јединица локалне 
самоуправе и да за службенике на положају у јединицама локалне самоуправе права и дужности у име 
послодавца врши орган јединице локалне самоуправе надлежан за постављење службеника на положају, 
члана 49. став 2. овог Закона, којим је прописано да општинско веће поставља и разрешава начелника управе и 
члана 97. став 2. истог Закона, којим је прописано да веће доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана 
од дана пријема листе кандидата, донело одлуку као у диспозитиву.     

          
По одредби члана 98. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 21/2016) против решења о постављењу на положај Већа жалба није 
допуштена, али може да се покрене управни спор.  
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Решење доставити: 
 

1. Александри Одавић Мак из Зрењанина, ул. 4. јули 38/8, 
2. Нади Лунц из Пландишта, ул. Хајдук Вељка 5Б/11, 
3. Одељењу за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове, 
4. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску 

администрацију и 
5. Архиви. 

 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 02-96/2017-III                                                                              
Датум: 13.11.2017. године                                    
П Л А Н Д И Ш Т Е                                    
 

                                     
                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА     
                                                                                                                       Јован Репац, мастер економиста, с.р.         
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211. 
 

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), члана  48. Правилника о јавним набавкама општине Пландиште,  члана 64. Статута Општине 
Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. 
Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 9/2012 и 
15/2013), Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној дана 13.11.2017. године донело је 

 
 

3 А К Љ У Ч А К  
О УСВАЈАЊУ ДВАНАЕСТА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА 2017. ГОДИНУ  

 
I 

 
             УСВАЈА СЕ Дванаеста измена Плана јавних набавки за 2017. годину. 
                  

II  

             У Плану јавних набаки за 2017. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017, 6/2017, 
8/2017, 10/2017, 13/2017, 14/2017, 17/2017, 19/2017, 20/2017 и 26/2017), МЕЊА СЕ  процењена вредност  
јавних набавки под редним бројем: 

 
- 1.2.29 „Услуге уклањања анималног отпада са територије општине Пландиште“ износ од „750.000“ 

замењује се износом од   „4.500.000“ без ПДВ-а за 2017. годину.  Процењена вредност за 2018. годину у 
износу од  „9.000.000“ се брише и процењена вредност за 2019. годину у износу од „8.250.000“ брише се; 

- 1.2.11 „ Израда пројекта уређења гробља у Пландишту“ износ од „500.000“ замењује се износом од 
„830.000“ без ПДВ-а; 

- 1.2.22 „Израда техничке докумeнтације за санацију ОШ „Доситеј Обрадовић“ одељење у Маргити износ од 
„416.000“ замењује се износом „580.000“ без ПДВ-а; 

- 1.2.23 „Израда техничке документације за санацију ОШ „Доситеј Обрадовић“ одељење у Великом Гају 
износ од „416.000“ замењује се износом „580.000“ без ПДВ-а; 

 
МЕЊА  СЕ  оквирни датуми и врста поступака јавних набавки под редним бројем: 
 

- 1.2.29 „Услуге уклањања анималног отпада са територије општине Пландиште“ на тај начин да се датум 
покретања поступка, закључења уговора и извршења уговора „9/2017, 12/2019“ замењује датумима 
„10/2017, 4/2018“ и врста поступка „отворени поступак“ замењује се поступком  „ јавне набавке мале 
вредности“; 

- 1.2.11 „ Израда пројекта уређења гробља у Пландишту“ на тај начин да се датум покретања поступка, 
закључења уговора и извршења уговора „3/2017, 4/2017, 12/2017“ замењује датумима „11/2017, 12/2017, 
6/2018“; 

- 1.2.22 „Израда техничке документације за санацију ОШ „Доситеј Обрадовић“ одељење у Маргити на тај 
начин да се датум покретања поступка, закључења уговора и извршења уговора „5/2017, 7/2017, 8/2017“ 
замењује датумима „11/2017, 12/2017, 6/2018“; 

- 1.2.23 „Израда техничке документације за санацију ОШ „Доситеј Обрадовић“ одељење у Великом Гају на 
тај начин да се датум покретања поступка, закључења уговора и извршења уговора „5/2017, 7/2017, 8/2017“ 
замењује датумима „11/2017, 12/2017, 6/2018“; 
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       БРИШУ СЕ јавне набавке под редним бројем: 
 

- 1.2.12 „ Израда пројекта Атмосферских канала“ у износу од  „410.000“; 
- 1.2.15 „Израда пројекта уређења радне зоне Запад блок бр. 1“ у износу од „410.000“; 
- 1.2.24 „ Израда пројекта  - Изгрдња спортско рекреативног центра у Пландишту“ у износу од 

„2.500.000“. 
  

             У Плану јавних набаки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017, 6/2017, 
8/2017, 10/2017, 13/2017, 14/2017, 17/2017, 19/2017, 20/2017, 21/2017 и             26/2017), МЕЊА СЕ укупна 
вредност услуга и износ од  „68.389.600“ замењује се износом од „52.227.600“ динара и МЕЊА СЕ укупна 
вредност Плана јавних набавки и износ од „339.588.217“ замењује се износом од „323.426.217“ динара без ПДВ-
а.  
 

III 

  Закључак о усвајању Дванаеста измене Плана јавних набавки за 2017. годину, објавиће се у 
„Службеном листу Општине Пландиште“. 

 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-350/2017-III  
Дана: 13.11.2017. године  
ПЛАНДИШТЕ                                                             

                                   
 
                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                        Јован Репац, мастер економиста, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -866-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 29         13.11.2017. 

 
212. 
 

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 
13.11.2017. године, доноси  

 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. 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 2018. 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 2018. годину на 
територији  oпштине Пландиште износе: 

 

Групе непокретности 
                    Просечна цена (дин.) 

Прва зона Друга зона Трећа зона 

1. Грађевинско земљиште 87,00 81,00 63,00 

2. Пољопривредно земљиште 36,00 36,00 36,00 

3. Шумско земљиште 36,00 36,00 36,00 

4. Станови 15.520,00 7.806,76 7.416,42 

5. Куће за становање 13.661,83 7.806,76 7.416,42 

6. Пословне зграде и други 
(надземни и подземни) грађевински 
објекти који служе  

за обављање делатности 

17.760,66   10.148,95 9.641,50 

7. Гараже и гаражна места 6.831,00 3.903,44 3.708,27 

 



Стр  -867-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 29         13.11.2017. 

 
Члан 3. 

 
           Овај Закључак  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу oпштине 

Пландиште”, а примењује се од 1. јануара 2018. године и објавиће се и на Интернет порталу oпштине 
Пландиште – www.plandiste-opstina.rs .   

 
 
 
                                                                                                 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 436-12/2017-01-IV 
Дана: 13.11.2017.године                                                    
 ПЛАНДИШТЕ                                                              

 
 
 
 

                                                          НАЧЕЛНИЦА 
                                                       ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                               Александра Одавић Мак, дипл.правник, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.plandiste-opstina.rs/
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
 

 
 

 
НАЧЕЛНИK ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

210. Решење o  постављењу начелника 
Општинске управе општине 
Пландиште 

 
 
................................................................................. 
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211. Закључак о усвајању Дванаесте 
измене Плана јавних набавки  за 2017. 
годину  

 
 
................................................................................. 
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212. Закључак о утврђивању просечне цене 
квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза 
на имовину за 2018. годину по зонама 
на територији општине Пландиште 

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