
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

 
 

 

Година XXX 
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30. 
 

 

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009), члана 1. 
и 3. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења   („Службени гласник РС“, 
број 8/2012 и 94/2013), члана 64. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист 
Општине Пландиште“, број  16/2008 и 17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013), 
Општинско веће Општине Пландиште, на седници одржаној дана 12.03.2014. године, доноси 

 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

 
 

Члан 1. 

 
Овим Правилником прописује се начин одобравања програма и пројеката од јавног 

интереса које реализују удружења  на подручју Општине Пландиште (у даљем тексту: програми и 
пројекти) и доделе средстава, изглед и садржина образаца за конкурисање и документација која 
се уз предлог програма или пројекта подноси, садржина и изглед извештаја о реализацији 
програма и пројеката и начин праћења реализације одобрених програма и пројеката. 

 
Члан 2. 

 
Распоред и коришћење средстава за програме и пројекте врши се у складу са законом, 

овим Правилником и Одлуком о буџету Општине Пландиште. 
 

Члан 3. 
 

Средства за финансирање или суфинансирање програма и пројеката додељују се на 
основу јавног конкурса (удаљем тексту: конкурс), који расписује председник Општине Пландиште. 

 
Конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката за организације 

цивилног друштва, расписаће се: 
-  посебно у области спорта, 
-  посебно за финансирање или суфинансирање програма и пројеката верских заједница и 

- посебно за финасирање и суфинасирање програма и пројеката осталих организација 
цивилног друштва (удружења, нво, синдиката ...). 
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Члан 4. 
 

Право да конкуришу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и 
пројеката имају ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА која су дефинисана као добровољне, 
недобитне организације засноване на слободи удруживања више физичких или правних лица, 
основана  ради  остваривања  и  унапређивања  одређеног  заједничког  или  општег  циља  и 
интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у 
складу са законом (у даљем тексту: носиоци програма и пројеката). 

 
Текст конкурса се објављује на званичној интернет презентацији Општине Пландиште (у 

даљем  тескту:  Општина),  а  саставни  део  сваког  конкурса  чине  Смернице,  које  утврђује 
Општинско веће Општине Пландиште за сваку годину  и које се објављују на званичној интернет 
презентацији Општине. 

 
Смерницама се нарочито одређују: 
1) циљеви конкурса; 
2) ближи услови и критеријуми, који се односе на конкретан конкурс; 
3) висина средстава; 
4) елементи предлога програма и пројеката и начин њиховог вредновања; 
5) рокови и начин пријављивања на конкурс. 

 
Рок за пријављивање на конкурс је  од 15 до 45  дана од дана објављивања конкурса на 

званичној интернет презентацији Општине. 

 
Члан 5. 

 
Носиоци програма и пројеката из члана 4. став 1. овог Правилника подносе пријаву за 

конкурисање на одговарајућим обрасцима које утврђује Комисија из члана 6. овог Правилника. 
 

Пријава се преузима у просторијама или на званичној интернет презентацији Општине. 
 

За тачност и истинитост података наведених у Пријави одговорно је лице које потписује 
Пријаву. 

 
Уз Пријаву се достављају и: 
1) предлог програма или пројекта са прилозима који се односе на конкретан конкурс; 
2)  копија   Потврде  о   регистрацији   редовних   годишњих   финансијских   извештаја  за 

претходну финансијску годину уколико је иста достављена од стране Агенције за привредне 
регистре, односно биланс прихода и расхода и биланс стања за претходну финансијску годину са 
доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре уколико је обрада документације 
од стране Агенције за привредне регистре у току. 

 
Члан 6. 

 
Председник Општине решењем образује Комисију за стручни преглед поднетих предлога 

програма и пројеката за финансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују 
организације цивилног друштва (у даљем тексту: Комисија). 

 
Комисија има четири члана. 
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Комисија обавља стручни преглед и вреднује предложене програме и пројекте, у складу са 
условима и критеријумима наведеним у Закону, овом Правилнику и конкурсу и доставља 
Општинском већу Општине Пландиште предлог за одобрење програма или пројекта. 

 
Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога програма и пројеката Комисија може 

тражити појашњења предлога програма и пројекта и/или обавити интервју са подносиоцем 
програма и пројекта. 

 
Комисија  може  подносиоцу  програма  или  пројекта  предложити  корекције  предлога 

програма или пројекта у делу који се односи на средства потребна за реализацију програма или 
пројекта за оне програме и пројекте који остваре најмање 50% од укупног броја бодова у складу 
са Смерницама.. 

 
Члан 7. 

 
Приликом стручног прегледа и вредновања предложених програма и пројеката Комисија 

утврђује предлоге за одобрење програма или пројекта на основу: 
1) законитости и ефикасности коришћења средстава и одрживости ранијих програма и 

пројеката која се огледа у провери да ли су раније коришћена средства намењена реализацији 
Стратегије општинског развоја Општине Пландиште   2008-2013 и ако јесу да ли су испуњене 
уговорне обавезе; 

2)  капацитета  носиоца  програма  или  пројекта,  односно  искуства  у  вођењу  сличних 
програма или пројеката; 

3) релевантности програма или пројекта за остваривање јавног интереса; 
4) међусобне повезаности и усаглашености елемената програма или пројекта која се 

односи на усклађеност планираних активности с циљевима и очекиваним резултатима и циљном 
групом, разрађености и изводљивости плана реализације програма или пројекта и остваривости 
планираних резултата и мерљивости индикатора; 

5) одрживости резултата и ефеката програма или пројекта која обухвата развојну, 
институционалну и финансијску одрживост, као и значај промене која се очекује за младе након 
примене програма или пројекта; 

6) оправданости предлога буџета и рационалности трошкова у смислу економске 
оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности, као и процену сразмере 
предложених  трошкова  за  спровођење  програма  или  пројекта  с  циљем  који  се  постиже 
програмом или пројектом; 

7) публицитета који се огледа у начину и степену информисања  шире јавности о програму 
или пројекту. 

 
Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма, у року који не 

може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
 

Листа из става 2. овог члана објављује се на званичној интернет страници општине. 
 

На листу из става 2. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од три 
дана од дана њеног објављивања. 

 
Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 
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Члан 8. 
 

На основу предлога Комисије, Општинско веће општине Пландиште одлучује о избору 
програма и пројеката који се финансирају из средстава буџета Општине Пландиште и висини 
средстава по одобреном програму и пројекту  у року од 30 дана од дана утврђивања листе из 
члана 7. овог Правилника. 

 
Члан 9. 

 
Средства  која  се  у  складу  са  овим  Правилником  одобре  за  реализацију  конкретног 

програма или пројекта могу се користити искључиво за реализацију тог програма или пројекта, у 
складу са уговором који се закључује између Општине Пландиште и носиоца програма или 
пројекта (у даљем тексту: уговор). 

 
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а 

нарочито: назив одобреног програма или пројекта; време реализације програма или пројекта; 
висина додељених средстава; начин праћења реализације програма или пројекта; обавезе 
носиоца програма или пројекта у погледу реализације и подношења извештаја о реализацији 
програма или пројекта. 

 
Одобрени програм или пројекат, са свим прилозима, саставни је део уговора. 

 
Члан 10. 

 
Општина Пландиште на званичној интернет презентацији ставља на увид јавности: списак 

свих учесника на конкурсу, као и списак одобрених програма или пројеката са износом одобрених 
средстава у року од 15 дана од дана доношења одлуке из члана 9. овог правилника . 

 

 
 

Члан 11. 

 
Ради осигурања квалитета реализације одобрених програма и пројеката Општина може 

припремити смернице за спровођење одобрених програма и пројеката и/или организовати обуку 
за носиоце одобрених програма и пројеката. 

 
Члан 12. 

 
Носилац одобреног програма или пројекта дужан је да квартално доставља извештај о 

утрошку средстава и да по завршетку програма или пројекта достави завршни извештај о 
реализацији програма или пројекта и утрошку средстава у року од 20 дана од његовог завршетка 
на прописаном Обрасцу . 

 
Делимични  и  Завршни  извештаји  –  наративни  и  финансијски  одштампани  уз  овај 

Правилник и чине његов саставни део. 
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Члан 13. 
 

Општина прати спровођење и реализацију одобрених програма и пројеката на основу: 
достављених извештаја и непосредног увида у реализацију одобреног програма и пројекта, као и 
непосредним контактом са корисницима одобрених програма и пројеката. 

 
Носилац програма или пројекта дужан је да у току реализације омогући Општини праћење 

спровођења  програма  или  пројекта,  присуство  при  реализацији  активности,  као  и  увид  у 
целокупну документацију. 

 
Носилац програма или пројекта дужан је да благовремено обавести Општину о времену и 

месту реализације активности на програму или пројекту. 
 

Општина обезбеђује услове за праћење спровођења и реализације одобрених програма и 
пројеката. 

 
Члан 14. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен   у „Службеном листу 

општине Пландиште“. 
 
 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 110-4/2014-III 
Датум: 12.03.2014. године 
П л а н д и ш т е 

 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р. 
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31. 

 
На основу члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, 

бр.  16/2008  и  17/2012),  члана  56.  став  1.  Пословника  о  раду  Општинског  већа  Општине 
Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012  и 15/2013) и члана 4. став 2. 
Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која 
реализују организације цивилног друштва на подручју Општине Пландиште, Општинско веће 
Општине Пландиште је на седници одржаној дана 12.03.2014. године донело 

 

 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 

I 
 

 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ Обавезни садржај Смерница за предлагаче програма/пројекта. 
 

 
 

II 
 

 
 

Закључак и Обавезни садржај Смерница ће се објавити у „Службеном листу Општине 
Пландиште“ 

 
 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 110-5/2014-III 
Дана: 12.03.2014. године 
ПЛАНДИШТЕ 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р. 
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32. 

 

 

ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ СМЕРНИЦА ЗА ПРЕДЛАГАЧЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКТА 
 

 

I 
 

 

Општи подаци 
 

 

 Општи назив конкурса: Подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују 
Организације цивилног друштва  на подручју Општине Пландиште за 2014. године (посебно 
за област спорта, посебно за програме и пројекте верских заједница и посебно за остале 
програме и пројекте организација цивиног друштва). 

 Циљеви конкурса: УСПОСТАВАВЉАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЦИВИЛНОГ ДИЈАЛОГА 

 Правни основ за  расписивање конурса: Члан 38. Закона о удружењима („Службени гласник 
РС”, бр. 51/2009), члан 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег 
дела  средстава  за  финансирање  програма  од  јавног  интереса  које  реализују  удружења 
(„Службени гласник РС”, бр. 8/2012 и 94/2013), члан 138. Закона о спорту („Службени гласник 
РС“, број 24/2011 и 99/2011), члан 21, 22. и 23. Закона о младима („Службени гласник РС“, 
број 50/2009 ), члан 28. Закона о црквама и верским заједницама  („Сл. гласник РС“, 36/2006) 
и Одлуком о буџету општине Пландиште за 2014. годину („Сл лист општине Пландиште“, бр. 

21/2013). 
 

II 

Буџет пројекта: 
 

Укупан   износ   средстава   намењених   финансирању   програма  и  пројеката   ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА (удружења грађана, НВО и верских заједница)  из буџета Општине Пландиште за 
2014. годину износи: 15.600.000,00 динара и то 4.900.000,00 динара за верске заједнице, 4.200.000,00 
динара за остала удружења грађана и 6.500.000,00 за удружења у области спорта. 

 
III 

 
Врсте конкурса: 

 
Средства се додељују   ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА (удружењу грађана, верским 

заједницама и невладиним организацијама) са територије Општине Пландиште у складу са Одлуком о 
буџету Општине Пландиште за 2014-ту годину расписивањем посебних конурса за удружења грађана и 
невладине организације у области спорта, за верске заједнице и за остала удружења и невладине 
организације. 

 
IV 

 
Активности које ће бити подржане: 

 

  активности јачања сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора, 
  из области спорта, 
  социјалне заштите, 
  борачко-инвалидске заштите, 
  заштите лица са инвалидитетом, 
  друштвене бриге о деци, 



Стр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  Број:6 12.03.2014. - 99 -  

 

 

  подстицања наталитета, 
  помоћи старима, 
  здравствене заштите, 
  заштите и промовисања људских и мањинских права, 
  заштите интерно расељених и избеглих лица, 
  образовања, 
  неформалног образовања, 
  науке, 
  одрживог развоја, 
  заштите потрошача, 
  програми и пројекти за младе, 
  екологије, 
  заштите животне средине и здравља грађана, 
  подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки 

занати, задругарство и др.), 
  културне баштине, 
  неговања историјских тековина, 
  за развој културно-уметничког стваралаштва, 
  активности пензионерских и синдикалних организација, 
  афирмисања равноправности полова, 
  активности верских заједница 
  адаптација, санација, рекоснтрукција и изградња објеката и 
  других садржаја који доприносе убрзаном развоју Општине Пландиште и афирмацији грађанског 

активизма 
 

V 

 
Ко може да да учествује: 

 
Право учешћа на конкурсу имају ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА (удружења грађана, верске 
заједнице и невладине организације) које су регистроване на територији Општине Пландиште, односно 
имају седиште или огранак и делују на подручју Општине Пландиште као општинске, међуопштинске или 
републичке организације.ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА (удружења грађана, верске заједнице и 
невладине организације) могу учествовати са највише 3 пријаве. 

 
У случају да не стигне довољно квалитетних пријава и да нису утрошена сва планирана буџетска средства 
Комисија може да одобри и више од три пријаве једној организацији цивилног друштва. 

 
VI 

 
Место реализације програмских/пројектних активности: 

 
Пројекти и програми  морају се  реализовати претежно на територији Општине Пландиште. 

 
Пројекти и програми морају бити завршени до истека буџетске године, односно најкасније до 31.12.2014. 
године. 
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VII 
 

Начин пријаве: 

Пријаве на конкурсе подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације. 

Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7,00 до 15,00 часова, у 
пријемној канцеларији у Општинској управи Општине Пландиште, Војводе Путника 38, 26300 Пландиште, 
односно преузети са званичне интернет презентације Општине Пландиште (www.opstina- 
plandiste.rs/konkursi). 

 

Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију: 
 

1.   пријавни образац на конкурс; 
 

2.   попуњен образац предлога програма / пројекта; 
 

3.   попуњен образац буџета програма / пројекта; 
 

4.   попуњен образац наративног буџета пројекта – уколико је то део конкурсне документације, 
 

5.   уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне 
регистре; 

 

6.   оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у 
области у којој се програм реализује; 

 

7.   доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину. 

 
Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА“, са назнаком за коју област, на адресу Општинска 
управа Општине Пландиште, Војводе Путника 38, 26300 Пландиште , поштом или предајом у Писарници 
Општинске управе. 

 

Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон број 013/861 033. 
 

Конкурс је отворен 45 дана од дана објављивања. 

 
У случају да планирана средства не буду утрошена, расписаће се нови Конкурс. 

 
Напомена:  Сви  који  су  у  међувремену поднели  захтеве  треба  да  их  допуне  са  конкурсном 
документацијом. 

 

Непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
 

 

VIII 
 

 
 

 Основни услови конкурса: 

o формални  услови  које  предлагачи  морају  да  задовоље  у  зависности  од  самог 
конкурса (да ли је удружење регистровано, где је регистровано, да ли има седиште у 
Републици Србији, да ли је у претходне две године правноснажном одлуком кажњено 
за прекршај или привредни преступ везан за своју делатност, да ли му је рачун 

http://www.ð3⁄4pstina-plandiste.rs/konkursi
http://www.ð3⁄4pstina-plandiste.rs/konkursi
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блокиран, да ли има пореске дугове или дугове према организацијама социјалног 
осигурања и др.); 

o посебни услови које предлагачи програма морају да задовоље у складу са циљем 
конкурса (да ли је предлог пројекта у складу са циљем конкурса, да ли има значајан и 
дуготрајан утицај на развој области дефинисане конкурсом). 

 Структура  буџета  пројекта  и  висина  прихватљивих  трошкова  (трошкови  морају  бити 
неопходни за извођење пројекта и представљати стварне трошкове носилаца пројекта или 
њихових партнера током реализације пројекта; евидентирани у обрачунима или пореским 
документима носиоца пројекта или његових партнера; препознатљиви и проверљиви и 
подржани оригиналном документацијом) 

 Табела  структуре  буџета  и  висине  буџетских  категорија  (подела  трошкова  према 

буџетској  категорији  –   људск и   р е 
сур си 

тј.  лица  ангажована  током  целокупног  трајања 

пројекта  и  проценат  трошкова  намењених  ангажованом  особљу,   т р ошко в и   пр о 
јект них  
 а кт ив ност и ,  тј.  оперативни  трошкови  пројектних  активности  –  путни  трошкови,  
трошкови превоза, трошкови набавке опреме, материјалних средстава, прибора и другог 
материјала за учеснике  активности  и  проценат  трошкова  намењених  учесницима  
активности,   т р ошк ов и  
 ло ка лне  ка нцела р ије  ко ји  н а ст а ју  р е али за цијо м  пр о јект а , тј. режијски  
трошкови (телефон, интернет,  струја,  комуналије  и  сл.  тако  да  одговарају  сразмери  
коришћења  поменутих 
ресурса за потребе пројекта),  о ста ли  тр о шко в и,  услуг е  (штампање материјала,  
евалуација пројекта, конференције и семинари, промотивне активности, банкарске провизије 
и сл.) 

 Елементи предлога пројекта и начин њиховог вредновања: 

 Дефинисани  приоритети  у  одабиру  предлога  пројеката  (обезбеђено  суфинансирање, 
референце које указују на капацитет за спровођење пројекта, сарадња са другим 
организацијама и др.) 

 Критеријуми за вредновање предлога пројеката, који, на пример, могу бити следећи: 

 
1. Предложени програм / пројекат требало би да у погледу квалитета, садржине и природе 

испуњава следеће критеријуме: 
 

 законитост  и  ефикасност  коришћења  средстава  (да  ли  су  раније  коришћена  буџетска 

средства за финансирање активности удружења и ако јесу, да ли су испуњене уговорне 

обавезе); 

 капацитет  носиоца  пројекта,  предложене  квалификације  и  референце  пројектног  тима 

усклађене са предложеним циљевима, резултатима и активностима пројекта; 

 адекватно партнерство – уколико се конкурсом жели утврдити обавеза партнерства; 

 релевантност   програма   или   пројекта   за   остваривање   јавног   интереса   дефинисаног 

конкурсом; 

 усклађеност  планираних  активности  са  циљевима,  очекиваним  резултатима  и  циљном 

групом; 

 разрађеност и изводљивост плана реализације програма / пројекта, остваривост планираних 

резултата и мерљивост индикатора; 

 развојна, институционална и финансијска одрживост предложеног програма / пројекта; 

 значај промене која се очекује након примене пројекта; 

 економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности; 

 промоција, то јест публицитет који се огледа у начину информисања циљне групе и шире 

јавности о програму или пројекту. 
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2. При одобравању, приоритет имају програми / пројекти који су структурне и развојне природе. 

 

3. Одобрени програми / пројекти финансирају се у висини и под условима који обезбеђују да се уз 

најмањи утрошак средстава из буџета општине Пландиште постигну намеравани резултати. 
 

4. Одобрени програми / пројекти финансирају се преношењем средстава на посебан наменски 

рачун код Управе за трезор или на посебан рачун ОЦД. 
 

5. Програми се финансирају у 4 рате, у зависности од временског распона за реализацију 

програма / пројекта. 
 

6. Носилац програма / пројекта може поднети  највише три по овом јавном позиву / конкурсу, а 

средства из буџета општине Пландише додељују се за финансирање / суфинансирање само 

једног програма / пројекта. 
 

7. Са предлагачем одобреног програма / пројекта Општина Пландиште закључује уговор у складу 

са Законом о удружењима и Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег 

дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују организације 

цивилног друштва. 
 
 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 110-5/2014-III 
Датум: 12.03.2014. године 
П л а н д и ш т е 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р. 
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33. 

 

На   основу   члана   64.   Статута   Општине   Пландиште   („Службени   лист   Општине 

Пландиште“,  бр.  16/2008  и  17/2012)  и  119/2012)  и  члана  56.  став  1.  Пословнику  о  раду 

Општинског већа( „Службени лист Општине Пландиште“ број 9/2012 и 15/2013), Општинско веће 

Општине Пландиште на седници одржаној дана 12.03.2014. године, доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА И МОЛБИ 
ГРАЂАНА 

 
I 

 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за разматрање захтева и молби грађана за давање једнократне 

помоћи (у даљем тексту Комисија). 
 

II 
 

ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чланове Комисије: 

 
1.  Раде Сурла, дипл. правник из Пландишта, за председника Комисије, 
2.  Олга Давитковски, дипл. правник из Хајдучице, за члана Комисије и 
3.  Милица Гријак, економски техничар из Пландишта, за члана Комисије. 

 
III 

 
Задатак Комисије је да разматра захтеве и молбе грађана за давање једнократне помоћи 

за задовољавање основних животних потреба, за набавку лекова, медицинских помагала и 
помоћи у лечењу, за набавку уџбеника и школског прибора и за помоћ у школовању, као и за 
друге ванредне ситуације када се не може превазићи стање социјалне потребе, које су  упућене 
органима Општине Пландиште и да по њима поступи у складу са Одлуком о правима и услугама 
у социјалној заштити Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2012), 
а да у случајевима који нису предвиђени наведеном Одлуком, достави предлог за решавање тих 
захтева и молби председнику Општине, односно Општинском већу Општине Пландиште. 

 
IV 

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 02-14/2014-III 
Дана: 12.03.2014. године ПРЕДСЕДНИК 
ПЛАНДИШТЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р. 
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