
   

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Година XXX Број 21 27.11.2014. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
116.                                                                                                                      

На  основу  члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012 , 62/2013, 63/2013 и 108/2013 ), члана 20. став 1. тачка 3. и члан 32. став 1. 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 15. став 1. тачка 4.  и члан 

40. став 1. тачка 2.  Статута Општине Пландиште  („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), 

Скупштина општине Пландиште је на седници од 27.11.2014. године  донела   

 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2014. ГОДИНУ (ДРУГИ 

ДОПУНСКИ БУЏЕТ) 

  
 

Члан 1. 
 
                    У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2014. годину („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 21/2013 и 12/2014), у члану 1. у тачки 1. Укпни приходи и примања остварених по основу 
продаје нефинансијске имовине износ: „448.171.000“ замењује се износом: „431.920.069,54“.  
                    У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансиске имовине износ:  „448.171.000 “ 
замењује се износом: „431.920.069,54 “. 
 
                  У члану 2. у ставу 1. Средстав  текуће буџетске резерве износ: „4.835.485,54“ замењује се 
износом „15.922,54“. 

 
Члан 2. 

 
              У Посебном делу  у члану 3.  Приходи и примања буџета за 2014. годину, према економској 
класификацији вршиће се следеће измене и допуне: 

 
              Укупно  економска класификација 711 – Порез на доходак, добит и капитална добра износ: 
„87.111.000 “ замењује се износом: „88.870.069,54“.   
               Економска класификација 711111 – Порез на зараде - износ: „70.681.000“ замењује се износом: 
„72.190.069,54“.   
                Економска класификација 711123 – Порез на приход од самосталне делатности само 
опорезивање -  износ: „100.000“ замењује се износом: „4.000.000”.   
               Економска класификација 711147 – Порез на земљиште - износ: „500.000“ замењује се износом: 
„10.000“.   
 
                Укупно  економска класификација 713 – Порез на имовину износ: „31.000.000 “ замењује се 
износом: „32.500.000“.   
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Економска класификација 713121 – Порез на имовину - износ: „4.500.000“ замењује се износом: 
„5.500.000“.   

Економска класификација 713311 – Порез на наслеђе и поклон - износ: „500.000“ замењује се 
износом: „1.500.000“.   

 
                   Укупно  економска класификација 714 – Порез на добра и услуге: „7.150.000 “ замењује се 
износом: „7.730.000“.   

Економска класификација 714543 – Накнада за промену немене пољ. земљишта  износ: „100.000“  
брише се.   

Економска класификација 714552 – Боравишне таксе  - износ: „50.000“ замењује се износом: 
„30.000“.   

Економска класификација 714562 –  Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине  
- износ: „4.500.000“ замењује се износом: „5.200.000“.   

 
  Додаје се нова економска класификација 732 – Донације и помоћи од међународних 

организација у  износу од: „1.600.000“.   
Додаје се нова економска класификација 732151 – Текуће донације и помоћи од међународних 

организација у корист нивоа општина у износу од: „1.600.000“.  
 
  Укупно  економска класификација 733 – Трансфери од других нивоа власти: „217.000.000 “ 

замењује се износом: „195.000.000“.   
Економска класификација 733154 – Текући наменски трансфер од Републике у корист општине 

износ: „3.000.000“  брише се.  
Економска класификација 733156 – Текући наменски трансфер од АПВ у корист општине - износ: 

„15.000.000“ замењује се износом: „11.000.000“.   
Економска класификација 733252 – Капитални наменски трансфер од АПВ у корист општине  - 

износ: „20.000.000“ замењује се износом: „5.000.000“.  
 
 Укупно  економска класификација 741 – Приход од имовине: „83.300.000“ замењује се 

износом: „82.720.000“. 
Економска класификација 741151 – Приходи буџета општине од камата на средства КРТА  - 

износ: „1.800.000.000“ замењује се износом: „1.200.000“.  
Додаје се нова економска класификација 741531 – Комунална такса за коришћење простора на 

јавним површинама у износу од: „20.000“. 
 
  Укупно  економска класификација 742 – Приход од продаје добара и услуга: „8.100.000 “ 

замењује се износом: „8.400.000“.   
Економска класификација 742253 – Накнада за уређење грађевинског земљишта - износ: 

„300.000“ замењује се износом: „600.000“. 
 

Укупно  економска класификација 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист: 
„1.550.000 “ замењује се износом: „1.250.000“.   

Економска класификација 743324 – Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје  - износ: 
„1.500.000“ замењује се износом: „1.200.000“.  

 
Укупно  економска класификација 745 – Мешовити и неодређени приходи: „2.300.000 “ 

замењује се износом: „1.800.000“.   
Економска класификација 745151 – Остали приходи у корист општина  - износ: „1.500.000“ 

замењује се износом: „1.000.000“.  
 
Укупно  економска класификација 771 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода: 

„500.000 “ замењује се износом: „50.000“.   
Економска класификација 771 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода   - износ: 

„500.000“ замењује се износом: „50.000“. 
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Укупно  економска класификација 811 – Примања од продаје непокретности: „8.160.000 “ 
замењује се износом: „10.000.000“.   

Економска класификација 811151 – Примања од продаје непокретности  - износ: „8.160.000“ 
замењује се износом: „10.000.000“.   
 
              Укупни приходи и примања у износу: „448.171.000“ замењују се износом „431.920.069,54“. 
 
             У Посебном делу у члану 4. вршиће се следеће измене: 
 
             У члану 4. у ставу 1. износ: „448.171.000,00“ замењује се износом: „431.920.069,54“. 
 
             У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака  буџета за 2014 годину, према 
економској класификацији вршиће се следеће измене и допуне: 
 

Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће – Функционална 
класификација 250 – Штаб за вандредне ситуације,  вршиће се следеће измене: 

 Економска класификација 424 –  Специјализоване услуге - износ: „200.000” замењује се износом: 
„380.000“. 

 Економска класификација 426  –  Материјал - износ: „100.000” замењује се износом: „165.000“. 
 Економска класификација 484 –  Накнада штете услед елементарних непогода - износ: ''500.000'' 

замењује се износом: „600.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 250 – Штаб за вандредне ситуације - износ: „1.100.000“ 

замењује се износом: „1.445.000“. 
 

Укупно Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће  -  износ: „19.030.000'' 
замењује се износом: „19.375.000“. 
 

Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 110 – Опште услуге, вршиће 
се следеће измене: 

Економска класификација 411 – Плате и додаци запослених - износ: „32.100.000” замењује се 
износом: „26.000.000“. 

Економска класификација  412 – Социјални доприноси на терет послодавца - износ: „5.300.000'' 
замењује се износом: „4.500.000“. 

Економска класификација 413 – Накнаде у натури - износ: „50.000” замењује се износом: 
„300.000“. 

Економска класификација  415 – Накнаде за запослене - износ: „1.500.000” замењује се износом: 
„1.600.000“. 

Економска класификација  422 – Трошкови путовања - износ: „2.000.000” замењује се износом: 
„2.700.000“. 

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „42.000.000” замењује се 
износом: „27.000.000“. 

Економска класификација  425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „8.000.000” замењује се 
износом: „7.000.000“. 

Економска класификација  471 – Права из социјалног осигурања  - износ: „400.000” брише се. 
Економска класификација  482 – Порези,обавезне таксе и казне -  износ: „200.000” замењује се 

износом: „300.000“. 
Економска класификација  483 – Новчане казне и пенали по решењу судова - износ: „62.500.000” 

замењује се износом: „71.500.000“. 
Економска класификација 484 – Накнаде за штете настале од елементарних непогода и других 

прир. узрока - износ: „3.000.000“ замењује се износом: „2.800.000“. 
Економска класификација 499 121 – Текућа - износ: „4.835.485,54“ замењује се износом: 

„15.922,54“. 
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти -  износ: „20.000.000“ замењује се 

износом: „5.000.000“. 
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Економска класификација 513 – Остала основна средства - износ: „1.000.000“ замењује се 
износом: „500.000“. 

Укупно за функционалну класификацију 110 – Опште услуге  - износ: „228.285.485,54“ замењује се 
износом: „194.615.922,54“. 

 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 170 – Трансакције везане за 

јавни дуг: 
Економска класификација 441 – Отплата камате по домаћим кредитима - износ: „2.400.000“ 

замењује се износом: „1.500.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 170 – Трансакције везане за јавни дуг - износ: „9.200.000“ 

замењује се износом: „8.300.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 040 – Породица и деца , 

вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту - износ: „4.000.000“ замењује се 

износом: „8.850.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 040 – Породица и деца - износ: „4.000.000“ замењује се 

износом: „8.850.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 912 – Превоз основног 

образовања, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 422411 – Трошкови превоза основног образовања - износ: „7.000.000“ 

замењује се износом: „10.000.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 912 – Превоз основног образовања  - износ: „7.000.000“ 

замењује се износом: „10.000.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 941 – Високо образовање-

материјална помоћ, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 472710 – Накнада из буџета за образовање – студентске награде  - 

износ: „5.500.000“ замењује се износом: „7.000.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 941 – Високо образовање-материјална помоћ  - износ: 

„5.500.000“ замењује се износом: „7.000.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 911 – Предшколска установа 

Пландиште, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 411 – Плате и додаци запослених - износ: „21.220.000“ замењује се 

износом: „20.200.000“. 
Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца - износ: „4.000.000'' 

замењује се износом: „3.700.000“. 
Економска класификација 421 – Стални трошкови  - износ: „586.000“ замењује се износом: 

„888.000“. 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору  - износ: „100.000“ замењује се износом: 

„150.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „1.000.000“ замењује се 

износом: „800.000“. 
Економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту - износ: „1.364.000“ замењује се 

износом: „1.000.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 911 – Предшколска установа Пландиште - износ: 

„28.720.000“ замењује се износом: „27.188.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 820 – Услуге културе КОЦ 

Пландиште, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 411 – Плате и додаци запослених - износ: „4.000.000“ замењује се 

износом: „3.700.000“. 
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Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца - износ: „720.000“ 
замењује се износом: „900.000“. 

Додаје се нова економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи у 
износу од: „6.000“.   

Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „650.000“ замењује се износом: 
„700.000“. 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „600.000“ замењује се износом: 
„800.000“. 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „400.000'' замењује се 
износом: „900.000“. 

Економска класификација 426 – Материјал - износ: „200.000“ замењује се износом: „400.000“. 
Укупно за функционалну класификацију  980 – Услуге културе КОЦ Пландиште   - износ: 

„7.340.000'' замењује се износом: „8.176.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 860 – Услуге културе 

Народна библиотека  Пландиште, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „280.000“ замењује се износом: 

„155.000“. 
Економска класификација  422 – Трошкови путовања - износ: „200.000“ замењује се износом: 

„100.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање -   износ: „50.000“ замењује се 

износом: „250.000“. 
Економска класификација 426 – Материјал  - износ: „300.000“ замењује се износом: „330.000“. 
Додаје се нова економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од: „137.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 860 – Услуге културе Народна библиотека Пландиште  - 

износ: „4.440.000“ занењује се износом: „4.582.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 810 – Фонд за развој 

спорта,услуге рекреације и спорта, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 481 – Спортске организације,инситуције и установе по програмима - 

износ: „6.500.000“ замењује се износом: „7.652.000“. 
Укупно за функционалну класификацију  810 – Фонд за развој спорта, услуге рекреације и спорта - 

износ: „6.500.000“ замењује се износом: „7.652.000“. 
 
 Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 630 – Субвенције ЈКП 

„Полет“ Пландиште, вршиће се следеће измене: 
Додаје се нова економска класификација 484 – Накнада штете настале од елементарних 

непогода или других природних узрока у износу од: „1.000.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 630 – Субвенције ЈКП „Полет“ Пландиште -   износ: 

„14.000.000“ замењује се износом: „15.000.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 620 – ЈП за грађевинско 

земљиште, локалне путеве и комуналну изградњу, вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 411 – Плате и додаци - износ: „150.000“ замењује се износом: „10.000“. 
Економска класификација  412 – Социјлни доприноси на терет послодавца -  износ: „50.000“ 

замењује се износом: „10.000“. 
Економска класификација  415 – Накнаде за запослене  - износ: „50.000“ замењује се износом: 

„10.000“. 
Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „100.000“ замењује се износом: 

„10.000“. 
             Економска класификација 422 – Трошкови путовања - износ: „50.000“ замењује се износом: 
„10.000“.  
            Укупно за функционалну класификацију 620 – ЈП за грађевинско земљиште, локалне путеве и 
комуналну изградњу - износ: „400.000“ замењује се износом: „50.000“. 
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Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 560 – Заштита животне 
средине некласификована на другом месту, вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „3.000.000“ замењује се износом: 
„2.000.000“. 

Укупно за функционалну класификацију 560 – Заштита животне средине некласификована на 
другом месту - износ: „3.500.000“ замењује се износом: „2.500.000“. 

 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 110 – Извршни и 

законодавни органи, вршиће се следеће измене:  
Економска класификација  481941 – Дотације осталим удружењима грађана - износ: 

„4.260.367,46“ замењује се износом: „6.852.000“. 
              Економска класификација 481991 – Дотације осталим удружењима грађана- избеглице - износ: 
„600.000“ замењује се износом: „100.000“. 
                Укупно за функционалну класификацију 110 – Извршни и законодавни органи - износ: 
„12.420.514,46“ замењује се износом: „14.512.147“. 
 

Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 360 – Јавни ред и безбедност 
некласификоване на другом месту, вршиће се следеће измене:  
             Економска класификација  423 – Услуге по уговору - износ: „1.000.000“ замењује се износом: 
„1.650.000“. 
                Укупно за функционалну класификацију 360 – Јавни ред и безбедност некласификоване на 
другом месту -  износ: „1.500.000“ замењује се износом: „2.150.000“. 
 
 
 
                Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 421 – Пољопривреда и 
шумарство, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „13.000.000“ замењује се 
износом: „10.000.000“. 

Економска класификација 512 – Машине и опрема - износ: „500.000“ брише се. 
             Укупно за функционалну класификацију 421 – Пољопривреда и шумарство - износ: „13.500.000“ 
замењује се износом: „10.000.000“. 
 
               Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 133 – Услуге културе 
историјски архив, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 421 – стални трошкови - износ: „200.000“ замењује се износом: 
„160.000“. 
             Укупно за функционалну класификацију 133 – Услуге културе историјски архив - износ: „200.000“ 
замењује се износом: „160.000“. 
 
            Укупно Раздео 2. –   износ: „363.596.000“ замењује се износом: „340.826.069,54“. 

 
Раздео 3. – Функционална класификација 912 – Основна школа Пландиште, вршиће се 

следеће измене: 
Економска класификација 415 – Накнаде за запослене -  износ: „2.500.000“ замењује се износом: 

„2.900.000“. 
Економска класификација 422 – Трошкови путовања -  износ: „100.000“ замењује се износом: 

„115.000“. 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору -  износ: „350.000“ замењује се износом: 

„650.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање -  износ: „2.000.000“ замењује се 

износом: „1.500.000“. 
Економска класификација 482 – Порези и обавезне таксе - износ: „50.000“ замењује се износом: 

„20.000“. 
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Економска класификација 472 – Исхрана ученика -  износ: „2.000.000“ замењује се износом: 
„2.700.000“.  

Економска класификација 512 – Машине и опрема износ: „100.000“ брише се.  
Економска класификација 513 – Остала основна средства - износ: „100.000“ замењује се износом: 

„10.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 912 – Основна школа Пландиште  - износ: „13.600.000“ 

замењује се износом: „14.295.000“. 
 

Раздео 4. – Функционална класификација 912 – Основна школа Хајдучица, вршиће се 
следеће измене: 

 Економска класификација 415 – Накнаде за запослене - износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
„1.100.000“. 

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи -    износ: 
''800.000'' замењује се износом: „400.000“. 

Економска класификација 421 – Стални трошкови  -  износ: „1.500.000“ замењује се износом: 
''1.700.000“. 

Економска класификација 422 – Трошкови путовања  -  износ: „500.000“ замењује се износом: 
„100.000“. 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ замењује се износом: 
„150.000“. 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „750.000“ замењује се 
износом: „350.000“. 

Укупно за функционалну класификацију 912 – Основна школа Хајдучица  - износ: „5.800.000“ 
замењује се износом: „4.950.000“. 
 

Раздео 5. – Функционална класификација 912 – Основна школа Велика Греда, вршиће се 
следеће измене: 

Економска класификација  413 – Накнаде у натури -  износ: „100.000“ замењује се износом: 
„10.000“. 

Економска класификација  415 – Накнаде за  запослене -  износ: „500.000“ замењује се износом: 
„800.000“. 

Економска класификација  421 – Стални трошкови -  износ: „1.400.000“ замењује се износом: 
„1.600.000“. 

Економска класификација  422 – Трошкови путовања  - износ: „200.000“ замењује се износом: 
„360.000“. 

Економска класификација 426 – Материјал - износ: „1.000.000“ замењује се износом: „750.000“. 
Економска класификација 472 – Исхрана ученика - износ: „500.000“ замењује се износом: 

„800.000“. 
Економска класификација  482 – Порези и обавезне таксе  износ: „40.000“ брише се. 
Укупно за функционалну класификацију 912 – Основна школа Велика Греда  - износ: „5.360.000“ 

замењује се износом: „5.940.000“. 
 
Укупно за функционалну класификацију 912 – Основне школе – износ: „24.760.000“ замењује 

се износом: „25.185.000“. 
 

Раздео 6. – Функционална класификација 090 – Социјлна заштита некласификована на 
другом месту, вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „120.000“ замењује се 
износом: „130.000“. 

Економска класификација 426 – Материјал - износ: „300.000“ замењује се износом: „425.000“. 
Додаје се нова економска класификација 471 – Права из социјалног осигурања у износу од: 

„90.000“. 
Економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту - износ: „4.300.000“ замењује се 

износом: „6.500.000“. 
Економска класификација 512 – Машине и опрема - износ: „50.000“ замењује се износом: „30.000“. 
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Укупно за функционалну класификацију 090 – Социјлна заштита некласификована на другом 
месту - износ: „7.925.000“ замењује се износом: „10.330.000“. 

 
Раздео 7. – Функционална класификација 740 – Здраство – Дом здравља, вршиће се 

следеће измене: 
 Економска класификација 411 – Плате и додаци - износ: „1.000.000“ замењује се износом: 

„2.300.000“. 
Додаје се нова економска класификација 415 – Накнаде за запослене у изосу од: „106.000“. 
 Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „300.000“ замењује се износом: 

„100.000“. 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „1.000.000“ замењује се износом: 

„60.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „1.000.000“ замењује се 

износом: „900.000“. 
Економска класификација 426 – Материјал износ: „50.000“ брише се. 
Укупно за функционалну класификацију 740 – Здраство – Дом здравља - износ: „3.350.000“ 

замењује се износом: „3.466.000“. 
 

Раздео 8. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Пландиште, вршиће се 
следеће измене:  

Економска класификација 411 – Плате и додаци заполсенима - износ: „700.000“ замењује се 
износом: „650.000“. 

Економска класификација  412 – Социјални доприноси на терет послодавца - износ: „265.000'' 
замењује се износом: „220.000“. 

Додаје се нова економска класификација 414 – Социјална давања запосленима у износу од: 
„61.000“.   

Економска класификација  416 – Награде,бонуси и остали расходи износ: „100.000“ брише се. 
 Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „2.300.000“ замењује се износом: 

„3.300.000“. 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „1.000.000“ замењује се износом: 

„1.500.000“. 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „1.000.000“ замењује се износом: 

„900.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „600.000“ замењује се 

износом: „900.000“. 
Економска класификација 426 – Материјал - износ: „900.000“ замењује се износом: „1.000.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Пландиште - износ: „6.915.000“ 

замењује се износом: „8.681.000“. 
 
Раздео 9. - Функционална класификација 160 – Месна заједница Велики Гај, вршиће се 

следеће измене: 
Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „400.000“ замењује се износом: 

„570.000“. 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „500.000“ замењује се износом: 

„650.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „400.000“ замењује се 

износом: „250.000“. 
Додаје се нова економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од: „33.000“.   
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Велики Гај - износ: „2.040.000“ 

замењује се износом: „2.243.000“. 
 
Раздео 10. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Велики Греда, вршиће се 

следеће измене: 
Економска класификација 416 – Награде,бонуси и остали расходи - износ: „40.000“ замењује се 

износом: „35.000“. 
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 Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „1.200.000“ замењује се износом: 
„1.650.000“. 

Економска класификација 422– Трошкови питовања износ: „50.000“ брише се. 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Велика Греда - износ: „3.920.000“ 

замењује се износом: „4.315.000“. 
 

Раздео 11. –  Функционална класификација 160 – Месна заједница Хајдучица, вршиће се 
следеће измене: 

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца - износ: „20.000“ 
замењује се износом: „15.000“. 

Економска класификација 416 – Награде, бонуси и остали расходи износ: „80.000“ брише се. 
 Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „1.200.000“ замењује се износом: 

„1.400.000“. 
Економска класификација 422 – Трошкови путовања - износ: „100.000“ замењује се износом: 

„140.000“. 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „500.000“ замењује се износом: 

„340.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „300.000“ брише се. 
Економска класификација 426 – Материјал - износ: „200.000“ замењује се износом: „420.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Хајдучица - износ: „3.000.000“ 

замењује се износом: „2.915.000“. 
 

Раздео 12. – Функционална    класификација 160 – Месна заједница Стари Лец, вршиће се 
следеће измене: 

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца - износ: „10.000“ 
замењује се износом: „15.000“. 

Економска класификација 416 – Награде,бонуси и остали расходи износ: „20.000“ брише се. 
 Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „400.000“ замењује се износом: 

„500.000“. 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „30.000“ замењује се износом: „35.000“. 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „400.000“ замењује се износом: 

„700.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „300.000“ брише се. 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Стари Лец - износ: „1.310.000“ 

замењује се износом: „1.400.000“. 
 

Раздео 13. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Дужине, вршиће се 
следеће измене:  

Економска класификација 422 – Трошкови путавања износ: „20.000“ брише се. 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „300.000“ замењује се износом: 

„160.000“. 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „400.000“ замењује се износом: 

„500.000“. 
Економска класификација 426 – Материјал - износ: „100.000“ замењује се износом: „160.000“.  
Додаје се нова економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од: „27.000“.  
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Дужине - износ: „1.330.000“ 

замењује се износом: „1.357.000“. 
 

             Раздео 14. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Марковићео, вршиће се 
следеће измене: 

Економска класификација 422 – Трошкови путавања износ: „20.000“ брише се. 
Економска класификација  423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ замењује се износом: 

„135.000“. 
Економска класификација 512 – Машине и опрема -  износ: „50.000“ замењује се износом: 

„35.000“. 
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Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Марковићево - износ: „1.120.000“ 
не замењује се у односу на први допунски буџет.   

 
Раздео 15. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Милетићево, вршиће се 

следеће измене: 
Економска класификација  412 – Социјални доприноси на терет послодавца - износ: „450.000'' 

замењује се износом: „500.000“. 
Економска класификација 422 – Трошкови путавања износ: „50.000“ брише се. 
Економска класификација  424 – Специјализоване услуге - износ: „500.000“ замењује се износом: 

„800.000“. 
Економска класификација 426 – Материјал  - износ: „100.000“ замењује се износом: „500.000“.  
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Милетићево - износ: „1.700.000“ 

замењује се износом: „2.400.000“. 
 
 Раздео 16. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Банатски Соколац, 

вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „300.000“ замењује се износом: 

„450.000“. 
Економска класификација  423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ замењује се износом: 

„50.000“. 
Економска класификација  424 – Специјализоване услуге - износ: „400.000“ замењује се износом: 

„350.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „100.000“ замењујњ се 

износом: „152.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Банатски Соколац  - износ: 

„1.025.000“ замењује се износом: „1.127.000“. 
 
            Раздео 17. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Купиник, вршиће се 
следеће измене:  

Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „300.000“ замењује се износом: 
„500.000“. 

Економска класификација 422 – Трошкови путавања износ: „100.000“ брише се.  
Економска класификација  423 – Услуге по уговору - износ: „200.000“ замењује се износом: 

„100.000“. 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге  - износ: „400.000“ замењује се износом: 

„500.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Купиник - износ: „1.280.000“ 

замењује се износом: „1.380.000“. 
 

            Раздео 18. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Маргита, вршиће се 
следеће измене:  

 Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „600.000“ замењује се износом: 
„1.350.000“. 

Економска класификација 422 – Трошкови путавања износ: „50.000“ брише се.  
Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ замењује се износом: 

„50.000“. 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге  износ: „300.000“ брише се. 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Маргита - износ: „1.280.000“ 

замењује се износом: „1.630.000“. 
 
              Раздео 19. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Барице, вршиће се 
следеће измене:  
            Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „500.000“ замењује се износом: 
''600.000“. 

Економска класификација 422 – Трошкови путавања износ: „50.000“ брише се.  
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Економска класификација  423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ замењује се износом: 
„150.000“. 

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „400.000“ замењује се износом: 
„600.000“. 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „240.000“ замењујњ се 
износом: „320.000“. 

Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Барице - износ: „1.390.000“ 
замењује се износом: „1.770.000“. 
 
              Раздео 20. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Јерменовци, вршиће се 
следеће измене: 
            Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „800.000“ замењује се износом: 
„1.000.000“. 

Економска класификација 422 – Трошкови путавања износ: „50.000“ брише се.  
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Јерменовци - износ: „2.200.000“ 

замењује се износом: „2.350.000“. 
 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месне заједнице износ: „28.510.000“ замењује 

се износом: „32.688.000“. 
 
Раздео 21. – Функционална класификација 421 – Фонд за развој пољопривреде, вршиће се 

следеће измене:  
              Економска класификација 451 – Субвенције - износ: „1.000.000“ замењује се износом: „50.000“.    
            Укупно за функционалну класификацију 421 – Фонд за развој пољопривреде - износ: „1.000.000“ 
замењује се износом: „50.000“.    
 
 
 

Укупно Расходи (Раздео 1 + 2) износ: „448.171.000“ замењује се износом: „431.920.069,54“.    
                                                              

Члан 3. 
 
             Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о  буџету општине Пландиште за 2014. годину (други  
допунски буџет)  доставити Министарству финансија и Управи за трезор. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 400-98/2014-I                                                                                                   
Дана: 27.11.2014. године                                                                                                               
ПЛАНДИШТЕ                                                                                              
 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                    Раде Клашња, дипл. правник, с.р.  
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11 7. 
 
        На основу члана 69. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 
испр., 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС), 
члана 65. Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/1995, „Сл. лист СРЈ“, бр. 16/2001 - 
одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 20/2009 и 55/2013 - одлука УС), члана 6. став 1. тачка 10. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 
99/2013 – усклађени дин. изн.) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште („Сл. 
лист општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште на седници 
одржаној дана 27.11.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УСТАНОВЉЕЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА 
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се висина накнаде за установљење права службености ради изградње 

линијских инфраструктурних објеката на изграђеном грађевинском земљишту у јавној својини 
Општине Пландиште, по следећим зонама утврђеним Одлуком о критеријумима за утврђивање 
накнаде за уређење грађевинског земљишта („Службени лист општине Пландиште“, бр. 7/2013) и 
то:  
 
1) За грађевинско земљиште у 1. зони: грађевинско земљиште у насељеном месту Пландиште: 

- улица Војводе Путника од раскрснице са улицом Обилићевом до раскрснице са 

улицом Синђелићевом, 

- улица Карађорђева и улица Хајдук Вељка од улице Војвођанске до улице 
Илинденске, 

у износу од 2,00 евра по метру дужине линијског вода, у динарској противвредности, према 
средњем курсу евра објављеном од стране Народне банке Србије, на дан плаћања.  
 
2) За грађевинско земљиште у 2. зони: остало грађевинско земљиште у насељеном месту 

Пландиште, 
у износу од 1,50 евра по метру дужине линијског вода, у динарској противвредности, према 
средњем курсу евра објављеном од стране Народне банке Србије, на дан плаћања.  
 
3) За грађевинско земљиште у 3. зони: насељена места Хајдучица, Велика Греда, Барице, 

Јерменовци и Маргита, 

у износу од 1,00 евра по метру дужине линијског вода, у динарској противвредности, према 
средњем курсу евра објављеном од стране Народне банке Србије, на дан плаћања.  
 
4) За грађевинско земљиште у 4. зони: насељена места Стари Лец, Дужине, Марковићево, 

Милетићево, Банатски Соколац, Купиник и Велики Гај као и грађевинско земљиште изван 
граница грађевинског реона, 

у износу од 0,50 евра по метру дужине линијског вода, у динарској противвредности, према 
средњем курсу евра објављеном од стране Народне банке Србије, на дан плаћања.  
 

Накнада се плаћа једнократно, у моменту закључења уговора.  
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Члан 2. 
 

Уговор о установљавању права службености ради изградње линијских 
инфраструктурних објеката, којим се ближе уређују међусобни односи поводом конституисања 
наведеног права, у име Општине Пландиште закључује председник општине, односно лице које 
он писаним путем овласти.  
 

Члан 3. 
 

Обрачун висине накнаде врши и предлог уговора из члана 2. ове Одлуке израђује 
Општинска управа општине Пландиште, Одсек за планирање и грађење. 
  

Члан 4. 
 

Ослобађају се обавезе плаћања накнаде Република Србија, Аутономна покрајина 
Војводина и Општина Пландиште, као и предузећа, установе и друга правна лица основана од 
стране Општине Пландиште. 
 

Члан 5. 
 

Новчаном казном у износу од: 
1) 2.500,00 динара до 75.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко или 

одговорно лице,  
2) 25.000,00 динара до 1.000.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице, 
3) 5.000,00 динара до 250.000,00 динара, казниће се за прекршај предузетник, 
уколико постави линијски инфраструктурни објекат без закљученог Уговора или 

уколико у року од 15 дана не закључи Уговор о успостављању права службености. 
 

Члан 6. 
 

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: 011-12/2014-I 
Дана: 27.11.2014. године. 
ПЛАНДИШТЕ                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                              Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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118. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 5-18/2014-01 
Дана: 27.11.2014. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
           
           На основу члана 219. става 4 Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 
107/2005 , 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. Закони 93/2014), 
тачке 64.  став 2. Упуства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Сл. гласник 
РС“, бр. 109/2009, 4/2010 – испр. 10/2010, 25/2011 и 5/2013),  члана 40. и  члана 120.  Статута 
општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине  
Пландиште на седници одржаној дана 27.11.2014. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА 
СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ 

 
 
 

I 
 

           ОДРЕЂУЈЕ СЕ да доктор медицине, ДР МИЛЕНА ОБРЕНИЋ,  запослена у Дому здравља 
„1. октобар“ Пландиште од 27.10.2014. године, стручно утврђује време и узрок смрти умрлих ван 
здравствене установе, односно Дома здравља и издаје потврде о смрти.  
 
 
 

II 
 

           Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 
Пландиште“ 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
           Чланом 219. став 4. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 
72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон и 93/2014), прописано 
је да надлежни орган општине, односно града одређује доктора медицине за стручно утврђивање 
времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти.  

Тачком 64. став 2.  Упуства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Сл. 
гласник РС“, бр. 109/2009, 4/2010 – испр. 10/2010, 25/2011 и 5/2013),  предвиђена је надлежност 
Скупштине општине  у одређивању доктора медицине  за утврђивање времена и узрока  смрти 
лица умрлих ван здравствене установе  и издавање потврде о смрти.  
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Др Милена Обренић засновала је радни однос у Дому здравља „1. октобар“ Пландиште 
27.10.2014. године. 

Средства за ову врсту посла обезбеђује локална самоуправа у буџету. Цена је 768,00 

динара по једном изласку плус 50% од цене бензина по пређеном километру санитетског возила.   

На основу напред наведеног, као и на основу захтева Дома здравља  „1. октобар“ 
Пландиште број 355  од 03.11.2014. године, донето је решење као у диспозитиву. 

 

 

Упуство о правном средству: 

Против овог решења може се покренути управни спор пред надлежним Управним судом, 

у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

 

Жалба не одлаже извршење решења. 

            

                                                    

           Решење доставити: 
 
           1. Дому здравља  „1. октобар“ Пландиште, 
           2. Др Милени Обреновић, Дом здравља Пландиште 
           3. Одељењу за општу управу и скупшинске послове - Одсеку за општу управу,   
           4. Одељењу за привреду, финансије, планирање и грађење - Одсеку за привреду и 
               финансије и  
           5. Архиви. 
 
 
  
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                                              Раде Клашња, дипл. правник, с.р.                                
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119. 
На основу члана  114. став 1. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист 

општине Пландиште“, број 16/2008 и 17/2012) и на основу члана 4. став 1. Одлуке о делокругу, 
саставу, избору чланова и начину рада Савета за међунационалне односе („Службени лист 
општине Пландиште“, број 22/2008), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној  
27.11.2014. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 
I 

                   ЛАЈОШ МОРИЦ из Јерменоваца, РАЗРЕШАВА СЕ функције члана у Савету  за 
међунационалне односе општине Пландиште  због наступања смрти  дана 13.09.2014. године. 
 
 

                                                                    II 
          Решење  објавити у  „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-60/2014-I                                                                              
Датум: 27.11.2014. године 
П л а н д и ш т е 

 
                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
                                                    Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
 
120. 
 
           На основу члана  114. став 1. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, број 16/2008 и 17/2012) и на основу члана 4. став 1. Одлуке о делокругу, 
саставу, избору чланова и начину рада Савета за међунационалне односе („Службени лист 
општине Пландиште“, број 22/2008), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној  
27.11.2014. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНA САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 

 
           РОБЕРТ МОРИЦ из Јерменоваца, Ђерђа Доже 94  БИРА СЕ за чланa Савета за 
међунационалне односе Општине Пландиште по предлогу Националног савета мађарске 
националне мањине. 
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                                                              II 
 

           Мандат новоизабраног члана Савета за међунационалне односе Општине Пландиште 
траје до истека мандата чланова Савета за међунационалне односе Општине Пландиште 
изабраних Решењем Скупштине општине Пландиште број 90-4/2013-I28.11.2013. године.                                                                             
. 

 
 
                                                              III 
 

           Ово Решење  објавити у  „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 90-7/2014-I                                                                              
Датум: 27.11.2014. године 
П л а н д и ш т е 
                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                  Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
 
 
121. 
 
 
          На основу члана 135. став 2. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон и 
93/2014), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина Општине Пландиште на седници одржаној дана 
27.11.2014. године донела је  
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ 

 
 
 
I 
 
 

              ДР ЈОСИФ МУСТА, специјалиста педијатрије из Пландишта, РАЗРЕШАВА СЕ  дужности 
директора Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште на лични захтев због одласка у пензију са 
30.11.2014. године. 
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II                   

             Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-64/2014-I 
Дана: 27.11.2014. године 
П Л А Н Д И Ш E        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                  Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
 
 
122. 
 
            На основу члана 134. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 
107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон и 93/2014), 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007)  и 
члана  40. став 1. тачка 10. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, 
бр 16/2008 и 19/2012), Скупштина Општине Пландиште на седници одржаној дана 27.11.2014. 
године донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА  

„1. ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ 
 

 
I 

                  ДР МАРИЈА МАРКОВИЋ, специјалиста интерне медицине из Пландишта, ИМЕНУЈЕ 
СЕ за вршиоца дужности директора Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште на период од 6 
месеци почев од 01.12.2014. године. 
 
 

II                   
                  Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-76/2014-I 
Дана: 27.11.2014. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                  Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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123. 
На основу члана 40. став 1. тач. 10. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист 

општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), а у вези са чланом 125. Закона о социјалној 
заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној  
27.11.2014. године, донела је  

 
 

                                                          Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА   СОЦИЈАЛНИ РАД 

ПЛАНДИШТЕ 
 
 
I 

ТАФРА ЂУРЂЕВКА из Пландишта, дипломирани специјални педагог, РАЗРЕШАВА  СЕ 
функције вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Пландиште. 

 
 

II 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-73/2014-I 
Дана: 27.11.2014. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
   
                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                  Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
 

124. 

На основу чланa 124. став 3. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011) 
и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине 
Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012 ), а по претходно прибављеној сагласности Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију број 129-022-887/2014 од 03. 
новембра 2014.године, Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 27.11.2014. године, 
донела је  
 

                                                    Р Е Ш Е Њ E 
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЛАНДИШТЕ 

 
 

                                                                     I 
 

ТАФРА ЂУРЂЕВКА из Пландишта, дипломирани специјални педагог, ИМЕНУЈЕ СЕ за 
директора Центра за социјални рад Пландиште. 
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II 
 

Мандат именоване траје четири године.  
 
 

                                                                    III 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-74/2014-I 
Дана: 27.11.2014. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
  
 
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                  Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 

 
 

125. 
           На основу члана 54.  став 2. и члана 55.  став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 40. став 1. тачка 10. и 
члана 120. Статута општине Пландиште  („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 
17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 27.11.2014. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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. Матијевић  Бранислав из Велике Греде, 
2. Атанасовски Зоран  из Велике Греде, 
3. Сикирица Даница из Велике Греде, 
4. Јакшић Татјана из Пландишта, 
5. Јанчић Биљана из Милетићева, 
6. Момчиловић Милош из Милетићева, 
7. Жигић Тања из Велике Греде и 
8. Милошевић Данијела из Велике Греде. 
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II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-69/2014-I 
Дана: 27.11.2014. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                                       Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 

 

 

 

126. 

           На основу члана 54.  став 2. и члана 55.  став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 40. став 1. тачка 10. и 
члана 120. Статута општине Пландиште  („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 
17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 27.11.2014. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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. Матијевић  Бранислав из Велике Греде, 
2. Атанасовски Зоран  из Велике Греде, 
3. Сикирица Даница из Велике Греде, 
4. Јакшић Татјана из Пландишта, 
5. Јанчић Биљана из Милетићева, 
6. Момчиловић Милош из Милетићева, 
7. Жигић Тања из Велике Греде и 
8. Милошевић Данијела из Велике Греде. 
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II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-69/2014-I 
Дана: 27.11.2014. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                              Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 

 
 
127.                                                                                                     
           На основу члана 54.  став 2. и члана 55. став 1  Закона о основама о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 40. 
став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 
27.11.2014. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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. Давитковски Ивица из Хајдучице, 
2. Репац Јован из Пландишта, 
3. Цеснак Жељко из Пландишта, 
4. Пејовић Анђелика из Пландишта, 
5. Марчек Вјерочка из Хајдучице, 
6. Храшко Мишо из Хајдучице, 
7. Дангубић Снежана из Хајдучице, 
8. Говда Валерија из Хајдучице и  
9. Липтак Срђан из Хајдучице. 
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II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-62/ 2014-I 
Дана: 27.11.2014. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                              Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 

 

128. 

 
           Нa основу члана 54. и 55. Закона о основама о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. 
Статута општине Пландиште  („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), 
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 27.11.2014. године, донела је 
 

                                                    Р Е Ш Е Њ Е 
                 О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

          ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА 
 

I 
 

           ИМЕНУЈУ СЕ  за чланове  Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“  
Хајдучица: 
 

1. ДАВИТКОВСКИ ИВИЦА из Хајдучице,  Македонска 26, 
2. РЕПАЦ ЈОВАН из Пландишта, Омладинска 5 и 
3. ЦЕСНАК ЖЕЉКО из Пландишта, Обилићева 33,  

као представници локалне самоуправе, 
 

4. ПЕЈОВИЋ АНЂЕЛИКА из Пландишта, Првомајска 19, 
5. МАРЧЕК ВЈЕРОЧКА из Хајдучице, Масарикова 29 и 
6. ХРАШКО МИШО из Хајдучице, Гаврила Принципа 8, 

као представници  запослених, 
 

7. ХРАШКО АНКА из Хајдучице, Јанка Чмелика 85, 
8. КАЛНАК МИЛИНКА из Хајдучице , Јанка Чмелика 16 и 
9. ГОВДА ВАЛЕРИЈА из Хајдучице, Гаврила Принципа 18, 

као представници родитељa. 
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II 

 
           Мандат именованих траје четири године. 

 
III 

 
           Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-53/2014-I 
Дана: 27.11.2014. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                            Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 

 

129.                                                                                                                                   

           На основу члана 6. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 
26/2001, 42/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 
47/2013 68/2014),  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 20.11.2014. године, доноси  
 
 
 
                                                                   ЗАКЉУЧАК 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
  
 

Члан 1. 
 

           Овим закључком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Општине 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 Општине Пландиште, односно са радним 
зонама и другим садржајима у насељу, и то: 
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           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 2015. 
годину на територији  Општине 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 

 
Члан 3. 

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

Општине Пландиште”, а примењује се од 1. јануара 2015. године и објавиће се и на Интернет 

порталу Општине Пландиште – www.plandiste-opstina.rs .   

 

                                                                                        

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 436-6/2014-III 
Дана:20.11.2014. године                                                    
 ПЛАНДИШТЕ                                                             

 
                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

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

 

http://www.plandiste-opstina.rs/
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130. 
 

 
ИСПРАВКА 

У Сл. листу Општине Пландиште број 20/2014 од 06.11.2014. године у Решењу о давању 

сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Полет“ Пландиште о висини накнаде за зимско 

одржавање локалних путева и улица у насељима на подручју Општине Пландиште уместо броја 

35-5/2014-I треба да стоји број 38-5/2014-I. 
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