
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ

Година XXXII Број 23 19.10.2016. Годишња претплата
2100,00 динара

150.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и члана  49. став 1. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011), а у вези
члана 57. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“,
бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 19.10.2016.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ТАТЈАНИ ЂОРЂИЈЕВСКИ, одборнику Скупштине општине Пландиште,
изабраној на изборима одржаним 24.04.2016. године, престао мандат одборника подношењем
оставке у форми оверене писане изјаве.

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

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011) прописано је да одборнику престаје мандат пре
истека времена на које је изабран, између осталог и подношењем оставке и да одборник може
поднети оставку и између две седнице скупштине јединице локалне самоуправе у форми оверене
писане изјаве.

Одредбом члана 47. истог Закона је прописано да одборник лично подноси оставку, оверену
код органа надлежног за оверу потписа, председнику скупштине јединице локалне самоуправе, у
року од три дана од дана овере и да је председник скупштине јединице локалне самоуправе дужан
да поднету оставку стави на дневни ред скупштине на првој наредној седници са предлогом да то
буде прва тачка дневног реда.

Татјана Ђорђијевски, одборник Скупштине општине Пландиште са коалиционе изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, као припадник политичке странке Српска напредна
странка, поднела је председнику Скупштине општине Пландиште дана 08.08.2016. године, између
две седнице Скупштине општине Пландиште, оставку у форми оверене писане изјаве у прописаном
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року. Оставка је оверена истог дана када је и поднета председнику Скупштине општине, односно
08.08.2016. године.

На основу наведених законских одредби, а у складу са чланом 57. Пословника Скупштине
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015) Мандатно-
имунитетна комисија је у свом Извештају број: 02-102/2016-I од 30.09.2016. године утврдила
постојање разлога за престанак мандата горе наведеног одборника и утврдила предлог овог
Решења.

С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. Закона о локалним изборима, Скупштина
одлучује о престанку мандата одборника, то се доноси Решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду. Жалба се подноси у року од 48
часова од дана доношења Решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Татјани Ђорђијевски, Дужине, Братства Јединства бр. 32,
2. Одељењу за привреду, финансије, планирање и грађење - Одсек за финансије и буџет и
3. Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-89/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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151.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 49. став 1. и 56. став 6. и 7. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011), а у вези члана 57.
Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр.
19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 19.10.2016. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Пландиште ЉУБОМИРА РАКИЋА.

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

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11), прописано је да када одборнику који је изабран са коалиционе
изборне листе престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику исте политичке
странке, да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат и да
се пре потврђивања мандата од кандидата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.

С обзиром да је Татјани Ђорђијевски престао мандат одборника Скупштине општине
Пландиште подношењем оставке, а био је одборник са коалиционе изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ као припадник политичке странке Српска напредна странка, то се у
складу са цитираним одредбама члана 48. Закона о локалним изборима мандат додељује првом
следећем кандидату на наведеној изборној листи - припаднику исте политичке странке – Српске
напредне странке, коме није био додељен мандат и који је дао писмену сагласност да прихвата
мандат одборника.

Мандатно-имунитетна комисија је на седници одржаној дана 30.09.2016. године утврдила да је
следећи кандидат на наведеној коалиционој изборној листи и припадник исте политичке странке –
Српска напредна странка коме није био додељен мандат одборника, а који је дао писмену
сагласност да прихвата мандат одборника, Љубомир Ракић, те да су испуњени Законом прописани
услови за доделу мандата одборника наведеном кандидату.

На основу напред изнетог и Извештаја Мандатно-имунитетне комисије број: 02-102/2016-I од
30.09.2015. године, Општинска изборна комисија Општине Пландиште је у складу са чланом 48. став
2. а у вези члана 59. наведеног Закона усвојила Извештај о додели мандата за одборника у
Скупштини општине Пландиште број: 013-185/2016 од 10.10.2016. године, а у складу са чланом 45.
наведеног Закона издала Љубомиру Ракићу уверење да је изабран за одборника Скупштине
општине Пландиште број: 013-186/2016 од 10.10.2016. године.
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Мандатно-имунитетна комисија је на седници одржаној дана 12.10.2016. године утврдила
Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Љубомира Ракића, што је и констатовала у
свом Извештају број: 02-110/2016-I од 12.10.2016. године.

С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним изборима,
Скупштина одлучује о потврђивању мандата нових одборника, то је донето Решење као у
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду. Жалба се подноси у року од 48
часова од дана доношења Решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Љубомиру Ракићу, Купиник, ул. Косовска бр. 1,
2. Одељењу за привреду, финансије, планирање и грађење - Одсек за финансије и буџет и и
3. Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-111/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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152.

На основу члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 –
др. закон и 103/2015), члана 20. став 1. тачка 3. и члан 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 15. став 1. тачка 4.  и члан
40. став 1. тачка 2. Статута Општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008,
17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште је на седници од 19.10.2016. године донела je:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

(ДРУГИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ)

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2016. годину („Службени лист општине
Пландиште“, бр. 23/2015, 17/2016 и 18/2016), у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања
остварених по основу продаје нефинансијске имовине износ: „488.288.929“ замењује се износом:
„589.402.298“.

У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: „
488.288.929“ замењује се износом: „589.402.298“.

У члану 2. у ставу 1. Средства  текуће буџетске резерве износ: "4.075.032“ замењује се
износом „3.787.032“.

Члан 2.

У посебном делу  у члану 3.  Приходи и примања буџета за 2016. годину, према економској
класификацији вршиће се следеће измене и допуне:

Укупно економска класификација 711 000 – Порез на доходак, добит и капитална
добра износ: „84.663.929 “  замењује се износом: „92.142.523“.

Економска класификација 711111 – Порез на зараде износ: „71.253.929“ замењује се
износом: „77.136.523”.

Економска класификација 711122 – Порез на приход од самосталне делатности –паушално
износ: „1.000.000“ замењује се износом: „1.100.000”.

Економска класификација 711143 – Порез на приход од непокретности – износ: „50.000“
замењује се износом: „25.000”.

Економска класификација 711147 – Порез на земљиште – износ: „10.000“ замењује се
износом: „1.510.000”.

Економска класификација 711193 – Порез на приходе професионалних спортиста – износ:
„30.000“ замењује се износом: „50.000”.

Укупно  економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „48.800.000“
замењује се износом: „ 49.000.000“.

Економска класификација 713423 – Порез на пренос апсолутних права на моторним
возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе износ: „1.500.000“ замењује се
износом: „1.700.000“.

Укупна економска класификација 714 000 – Порез на добра и услуге: „20.330.000“
замењује се износом: „10.850.000“.

Економска класификација 714510 – Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних, осим поњопривредних возила и машина износ: „3.000.000“ замењује се износом:
„3.500.000“.
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Економска класификација 714552 – Боравишна такса износ: „20.000“ замењује се износом:
„50.000“.

Економска класификација 714570 – Општинске и градске комуналне таксе износ од:
„10.000.000“ брише се.

Укупна економска класификација 716 000 – Други порези: „3.000.000“ замењује се
износом: „3.850.000“.

Економска класификација 716111 – Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору износ: „3.000.000“ замењује се износом: „3.850.000“.

Укупна економска класификација 733 000 – Трансфери од других нивоа власти:
„206.600.000“ замењује се износом: „295.485.775“.

Економска класификација 733 251 – Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа општине додаје се износ од : „88.885.775“.

Укупна економска класификација 741 000 – Приходи од имовине: „69.150.000“
замењује се износом: „74.150.000“.

Економска класификација 741522 – Средства остварена од давања у закуп пољопривредног
земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини износ: 65.000.000“ замењује се
износом: „70.000.000“.

Укупна економска класификација 742 000 – Приходи од продаје добара и услуга:
„12.420.000“ замењује се износом: „15.850.000“.

Економска класификација 742126 – Накнада по основу конверзије права коришћења у право
својине у корист Републике износ: „20.000“ замењује се износом: „50.000“.

Економска класификација  742153 – Приход од закупа за грађевинског земљиште износ:
„800.000“ замењује се износом: „1.700.000“.

Економска класификација 742155 – Приход од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета
износ: „1.500.000“ замењује се износом: „4.000.000“.

Укупна економска класификација 743 000 – Новчане казне и одузета имовинска корист:
„2.200.000“ замењује се износом: „2.500.000“.

Економска класификација  743324 – Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
износ: „1.000.000“ замењује се износом: „1.100.000“.

Економска класификација  743353 – Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекшајном
налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општине у износу од: „600.000“
замењује се износом: „800.000“.

Укупна економска класификација 745 000 – Мешовити и неодређени приходи:
„800.000“ замењује се износом: „1.100.000“.

Економска класификација 745151 – Остали приход у корист нивоа Општине - износ:
„100.000“ замењује се износом: „300.000“.

Економска класификација 745152 – Закупнина за стан у државној својини у корист општине
износ: „700.000“ замењује се износом: „800.000“.

Укупна економска класификација 772 000 – Меморандумске ставке за рефундацију
расхода: „200.000“ замењује се износом: „350.000“.

Економска класификација 772114 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета
из претходне године износ: „200.000“ замењује се износом: „350.000“.
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Укупна економска класификација 811 000 – Примања од продаје непокретности:
„25.125.000“ замењује се износом: „29.125.000“.

Економска класификација 811152 – Примања од продаје станова у корист нивоа општине
износ: „23.475.000“ замењује се износом: „27.475.000“.

Укупни приходи и примања у износу: „488.288.929“ замењују се износом „589.402.298“.

У Посебном делу у члану 4. вршиће се следеће измене:

У члану 4. у ставу 1. износ: „488.288.929“ замењују се износом „589.402.298“.

У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака буџета за 2016. годину,
према програмима, програмској активности  и економској класификацији вршиће се следеће измене
и допуне:

Раздео 1, глава 1.01 – Скупштина општине, председник и општинско веће,
Функционална класификација 110, Програм 15: Локална самоуправа, Програмска
класификација 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градске општине -Извршни и
законодавни органи,  вршиће се следеће измене:

Позиција 1, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених - износ: „5.400.000“
замењује се износом „5.600.000“.

Позиција 2, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца -
износ: „1.000.000“ замењује се износом „1.100.000“.

Додаје се нова позиција 3/2, економска класификација 417 – Посланички додатак у износу
од: „2.000.000“.

Позиција 5, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „6.000.000“ замењује се
износом „5.200.000“.

Позиција 7, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ:
„640.000“ замењује се износом „400.000“.

Укупно за функционалну класификацију 110 и програмску активност 0602-0001 - износ:
„14.220.045“ замењује се износом: „15.480.045“.

Укупно Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће - износ:
17.384.679“ замењује се износом: ''18.644.679“.

Раздео 2,  глава 2.01 – Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм
15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 –Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, вршиће се следеће измене:

Позиција 16, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ: „28.500.000“
замењује се износом „31.000.000“.

Позиција 17, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца
износ: „5.100.000“ замењује се износом „5.600.000“.

Позиција 18, економска класификација 413 – Накнада у натури износ: „200.000“ замењује се
износом „350.000“.

Позиција 20, економска класификација 415 – Накнада за запослене износ: „1.600.000“
замењује се износом „1.700.000“.

Позиција 22, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „10.000.000“ замењује
се износом „12.000.000“.

Позиција 23, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ: „1.500.000“ замењује
се износом „2.100.000“.
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Позиција 24, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „12.000.000“
замењује се износом „15.500.000“.

Позиција 25, економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „8.000.000“
замењује се износом „9.500.000“.

Позиција 27, економска класификација 426 – Материјал износ: „6.500.000“ замењује се
износом „8.000.000“.

Позиција 28, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ:
„3.360.000“ замењује се износом „2.360.000“.

Позиција 29, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту износ: „200.000“
замењује се износом „100.000“.

Позиција 30 економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне износ: „500.000“
замењује се износом „300.000“.

Позиција 31, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда -
износ: „25.000.000“ замењује се износом „29.000.000“.

Позиција 32/1, економска класификација  485 – Остале накнаде штете у износу од: „200.000“
брише се.

Позиција 34, економска класификација 499121 – Текућа резерва - износ: „4.075.032“
замењује се износом „3.787.032“.

Позиција 36, економска класификација 512 – Машине и опреме износ: „1.500.000“ замењује
се износом „2.150.000“.

Позиција 37, економска класификација 513 – Остала основна средства износ: „500.000“
замењује се износом „600.000“.

Укупно за главу 2.01 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001
- износ: „129.374.192“ замењује се износом: „144.686.192“.

Раздео 2,  глава 2.02 – Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм
15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 –Функционисање локалне
самоуправе и градских општина Пројекат П/01 – Изградња капеле у Барицама, вршиће се
следеће измене:

Позиција 38, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ: „2.000.000“
брише се.

Укупно за главу 2.02 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001
- износ: „2.000.000“ брише се.

Раздео 2,  глава 2.03 – Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм
15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 –Функционисање локалне
самоуправе и градских општина Пројекат П/02 – Изградња капеле у Милетићеву, вршиће се
следеће измене:

Позиција 39, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ: „5.000.000“
брише се.

Укупно за главу 2.03 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001
- износ: „5.000.000“ брише се.

Раздео 2,  глава 2.04 – Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм
15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 –Функционисање локалне
самоуправе и градских општина Пројекат П/03 – Изградња водоводне инфраструктуре
(опремање бунара у Барицама), вршиће се следеће измене:
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Позиција 40, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ: „4.000.000“
замењује се износом од „3.500.000“.

Укупно за главу 2.04 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001
- износ: „4.000.000“ замењује се износом од „3.500.000“.

Раздео 2,  глава 2.07 – Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм
15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 –Функционисање локалне
самоуправе и градских општина Пројекат П/06 – Разводна гасоводна мрежа радне зоне
„Запад“ у Пландишту, вршиће се следеће измене:

Додаје се нова позиција 43/1, економска класификација  423 – Услуге по уговору у износу од:
„40.000“.

Укупно за главу 2.07 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001
- износ: додаје се износ: „40.000“.

Раздео 2,  глава 2.44 – Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм
15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 –Функционисање локалне
самоуправе и градских општина Пројекат П/07 – Извођење израде, опремања и повезивања
истражно-експлоатационог бунара у месту Дужине, вршиће се следеће измене:

Позиција 43/2, економска класификација 511 – Зграде и грђевински објекти у износу од:
„7.228.406“ брише се.

Укупно за главу 2.44 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001
– износ: „7.228.406“ брише се.

Раздео 2,  глава 2.44 – Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм
15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 –Функционисање локалне
самоуправе и градских општина Пројекат П/08-8 – Санација основне школе „Доситеј
Обрадовић“ у Пландишту, вршиће се следеће измене:

Додаје се нова позиција 43/3, економска класификација 425 –Текуће поправке и одржавање
у износу од: „88.885.775“.

Додаје се нова позиција 43/4, економска класификација 423 –Услуге по уговору у износу од:
„2.100.000“.

Укупно за главу 2.44 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001
– износ: „7.228.406“ замењује се износом „90.985.775“.

Раздео 2,  глава 2.08 – Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм
15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0006 –Информисање, вршиће се
следеће измене:

Додаје се нова позиција 44/1, економска класификација  423 – Услуге по уговору у износу од:
„500.000“.

Укупно за главу 2.08 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001
- износ: „1.700.000“ замењује се износом од „2.200.000“.
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Раздео 2,  глава 2.09 – Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм
15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0007 –Канцеларија за младе, вршиће
се следеће измене:

Позиција 45, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту износ: „800.000“
замењује се износом од „600.000“.

Укупно за главу 2.09 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0007
- износ: „800.000“ замењује се износом од „600.000“.

Раздео 2, глава 2.10 – Општинска управа, Функционална класификација 130,  Програм
15: Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0008 – Програми националних мањина,
вршиће се следеће измене:

Додаје се нова позиција 47/2, економска класификација  481 – Дотације етничким
заједницама и мањинама у износу од: „100.000“.

Укупно за главу 2.10 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0008
- износ: „260.000“ замењује се износом: „360.000“.

Раздео 2, глава 2.11, Општинска управа Функционална класификација 170, Програм 15
– Локална самоуправа,  Програмска активност 0602-0003 – Управљање јавним дугом, вршиће
се следеће измене:

Позиција 49, економска класификација 441 – Отплата камата по домаћим кредитима износ:
„1.500.000“ замењује се износом „800.000“.

Позиција 50, економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања износ:
„2.250.000“ замењује се износом „2.950.000“.

Позиција 51, економска класификација 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима износ:
„4.800.000“ замењује се износом „5.100.000“.

Укупно за главу 2.11 - функционалну класификацију 170 и програмску активност 0602-0003
- износ: „8.550.000“ замењује се износом: „8.850.000“.

Раздео 2, глава 2.12, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 1 –
Локални развој просторног планирања,  Програмска активност 1101-0001 – Стратешко –
просторно и урбанистичко планирање, вршиће се следеће измене:

Позиција 53, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „3.000.000“ замењује
се износом „14.500.000“.

Укупно за главу 2.12 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1101-0001
- износ: „6.000.000“ замењује се износом: „14.500.000“.

Раздео 2,  глава 2.13 – Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм
1: Локални развој просторног планирања, Програмска класификација 1101-0002 – Уређивање
грађевинског земљишта, вршиће се следеће измене:

Позиција 54, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „600.000“ брише
се.

Укупно за главу 2.13 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1101-0002
- износ: „600.000“ брише се.
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Раздео 2, глава 2.14, Општинска управа Функционална класификација 560, Програм 2 –
Комунална делатсност, Програмска активност 0601-0009 – Уређење и одржавање зеленила,
вршиће се следеће измене:

Позиција 56, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „500.000“ замењује се
износом „520.000“.

Укупно за главу 2.14 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 0601-0009
- износ: „500.000“ замењује се износом: „520.000“.

Раздео 2, глава 2.16, Општинска управа Функционална класификација 560, Програм 2 –
Комунална делатност,  Програмска активност 0601-0014 – Остале комуналне услуге, вршиће
се следеће измене:

Позиција 58, економска класификација 425 – Текуће одржавање карантина за псе и мачке -
износ: „0“ замењује се износом од „150.000“.

Укупно за главу 2.16 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 0601-0014
- износ: „1.100.000“ замењује се износом: „1.250.000“.

Раздео 2, глава 2.18, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 3 –
Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0003 – Подстицај за развој
предузетништва, вршиће се следеће измене:

Позиција 62, економска класификација  451 – Субвенције јавним нефинансијским
предузећима  износ: „2.000.000“ замењује се износом: „2.200.000“.

Укупно за главу 2.18 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1501-0003
- износ: „2.220.000“ замењује се износом: „2.420.000“.

Раздео 2, глава 2.21, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 4 –
Развој туризма,  Програмска активност 1502-0002 – Туристичка промоција, вршиће се следеће
измене:

Позиција 66, економска класификација  424 – Специјализоване услуге износ од: „100.000“
замењује се износом: „50.000“.

Позиција 67, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: „100.000“ замењује
се износом: „50.000“.

Укупно за главу 2.21 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1502-0002
- износ: „200.000“ замењује се износом: „100.000“.

Раздео 2, глава 2.22, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 4
– Развој туризма,  Програмска активност 1502-0002 – Туристичка промоција, пројекта П/01-
Планско уређење трга са тематским целинама „Иницијатива из Пландишта“, вршиће се
следеће измене:

Позиција 68, економска класификација  425 – Текуће поправке и одржавање износ:
„6.900.000“ замењује се износом од „4.900.000“.

Укупно за главу 2.22 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1502-0002
- износ„6.900.000“ замењује се износом од „4.900.000“.
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Раздео 2, глава 2.23, Општинска управа Функционална класификација 421, Програм 5 –
Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0001 – Унапређење услова за
пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене:

Позиција 69, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „5.400.000“
замењује се износом: „6.600.000“.

Укупно за главу 2.23 - функционалну класификацију 421 и програмску активност 1101-0001
– износ: „15.960.000 “ замењује се износом: „17.160.000“.

Раздео 2, глава 2.25, Општинска управа Функционална класификација 560, Програм 6 –
Заштита животне средине, Програмска активност 0401-0002 – Управљање комуналним
отпадом, вршиће се следеће измене:

Позиција 77, економска класификација 513 – Остала основна средства у износу од:
„1.500.000“ брише се.

Укупно за главу 2.25 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 0401-0002
– износ: „1.500.000“ брише се.

Раздео 2, глава 2.26, Општинска управа Функционална класификација 560, Програм 6 –
Заштита животне средине, Програмска активност 0401-0004 – Заштита природних вредности и
унапређење подручја са природним својствима, вршиће се следеће измене:

Позиција 78, економска класификација 425 – Одржавање заштићених паркова природе у
износу : „1.500.000“ замењује се износом: „1.000.000“.

Укупно за главу 2.26 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 0401-0004
– износ: „1.500.000“ замењује се износом: „1.000.000“.

Раздео 2, глава 2.28, Општинска управа Функционална класификација 360, Програм 7 –
Путна инфраструктура, Програмска активност 0701-0002 – Одражавање путева, вршиће се
следеће измене:

Позиција 80, економска класификација 424 – Специјализоване услуге замењује се
економском класификацијом 425 – текуће поправке и одржавање и износ: „1.200.000“ замењује се
износом: „1.500.000“.

Позиција 84, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у износу од:
„17.500.000“ замењује се износом: „18.800.000“.

Укупно за главу 2.28 - функционалну класификацију 360 и програмску активност 0701-0002
– износ: „24.700.000“ замењује се износом: „26.300.000“.

Раздео 2, глава 2.29, Општинска управа Функционална класификација 360, Програм 7 –
Путна инфраструктура, Програмска активност 0701-0002 – Одражавање путева, вршиће се
следеће измене:

Позиција 85, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у износу од:
„5.020.000“ замењује се износом: „4.220.000“.

Укупно за главу 2.29 - функционалну класификацију 360 и програмску активност 0701-0002
– износ: „5.020.000“ замењује се износом: „4.220.000“.
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Раздео 2, глава 2.30, Општинска управа Функционална класификација 040, Програм 11
– Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0001 – Социјалне помоћи, вршиће
се следеће измене:

Позиција 86, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту (једнократне
помоћи) у износу од: „2.330.000“ замењује се износом: „2.530.000“.

Укупно за главу 2.30 - функционалну класификацију 040 и програмску активност 0901-0001
– износ: „2.330.000“ замењује се износом: „2.530.000“.

Раздео 2, глава 2.32, Општинска управа Функционална класификација 040, Програм 11
– Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0006 – Дечија заштита, вршиће се
следеће измене:

Позиција 93, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту (подршка
материнству, родитељски додатак незапосленим породиљама) у износу од: „2.500.000“ замењује се
износом: „3.000.000“.

Укупно за главу 2.32 - функционалну класификацију 040 и програмску активност 0901-0006
– износ: „2.500.000“ замењује се износом: „3.000.000“.

Раздео 2, глава 2.37, Општинска управа - Дом здравља, Функционална класификација
700, Програм 12 – Примарна здравствена заштита, Програмска активност 1801-0001 –
Функционисање установа примарне здравствене заштите, вршиће се следеће измене по
аналитичким контима и то:

Позиција 100 економска класификација 464 – Текуће дотације здраственим установама за
инвестиције и текућа одржавања износ : „6.720.000“ замењује се новим позицијама:

Додаје се позиција 100/1 економска класификација 411 – Плате и додаци износ: „2.550.000“.
Додаје се позиција 100/2 економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет

послодавца износ: „510.000“.
Додаје се позиција 100/3 економска класификација 415 – Накнада трошкова запослених

износ: „10.000“.
Додаје се позиција 100/4 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ:

„1.105.000“.
Додаје се позиција 100/5 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања

износ: „3.300.000“.
Додаје се позиција 100/6 економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу

судова: „1.200.000“.
Додаје се позиција 100/7 економска класификација 512 – Машине и опреме износ: „30.000“.

Укупно за главу 2.37 - функционалну класификацију 700 и програмску активност 1801-0001
– износ: „6.720.000“ замењује се износом: „8.705.000“.

Раздео 2, глава 2.39, Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм 13
– Развој културе, Програмска активност 1201-0002 – Подстицај културном и уметничком
стваралаштву, вршиће се следеће измене:

Позиција 102, економска класификација 481 – Дотације – подстицаји ОЦД – износ:
„1.035.000“ замењује се износом: „1.140.000“.

Укупно за главу 2.39 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1201-0002
– износ: „3.685.000“ замењује се износом: „3.790.000“.
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Раздео 2, глава 2.40, Општинска управа, Функционална класификација 810, Програм 14
– Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0001 – Подршка локалним спортским
организацијама, вршиће се следеће измене:

Позиција 105, економска класификација 481 – Дотације спортским и омладинским
организацијама – износ од: „7.209.583“ замењује се износом: „7.849.583“.

Укупно за главу 2.40 - функционалну класификацију 810 и програмску активност 1301-0001
– износ: „7.419.883“ замењује се износом: „8.059.883“.

Јавно предузеће „Полет“ Пландиште - Раздео 2, глава 2.46, Функционална
класификација 630, Програм 2 – Комунална делатност, Програмска активност 0601-0009 –
Уређење и одржавање зеленила, вршиће се следеће измене:

Позиција 107/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге (одржавање
зелених површина)  износ: „5.000.000“ брише се.

Укупно за главу 2.46 - функционалну класификацију 630 и програмску активност 0601-0009
–износ: „5.000.000“ брише се.

Укупно Раздео 2. – Општинска управа - износ: „310.486.410“ замењује се износом:
“410.395.779“.

Предшколска установа Пландиште, Раздео 3, глава 3.01, Функционална класификација
911, Програм 8 – Предшколска установа, Програмска активност  2001-0001 – Функционисање
предшколских установа, вршиће се следеће измене:

Позиција  109, економска класификација 411 – Плате и додаци запосленима износ :
„19.100.000“ замењује се износом: „19.600.000“.

Позиција 110, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца
износ : „3.500.000“ замењује се износом: „3.550.000“.

Позиција 112, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима износ:
„680.000“ брише се.

Позиција  120, економска класификација 426 – Материјал износ : „4.650.000“ брише се.
Позиција 121, економска класификација 465 – Остале текуће дотације износ: „2.260.000“

замењује се износом: „1.260.000“.

Укупно за главу 3.01 - функционалну класификацију 911 и програмска активност 2001-0001
– износ: „34.140.000“ замењује се износом: „28.360.000“.

Предшколска установа Велика Греда, Раздео 3, глава 3.03, Функционална
класификација 911, Програм 8 – Предшколска установа, Програмска активност  2001-0001 –
Функционисање предшколских установа, вршиће се следеће измене:

Позиција  127, економска класификација 411 – Плате и додаци запосленима износ :
„2.450.000“ замењује се износом: „1.750.000“.

Позиција  128, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца
износ : „450.000“ замењује се износом: „350.000“.

Позиција  139, економска класификација 465 – Остале текуће дотације износ: „290.000“
замењује се износом: „190.000“.

Укупно за главу 3.03 - функционалну класификацију 911 и програмска активност 2001-0001
– износ: „3.190.000“ замењује се износом: „2.290.000“.
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Предшколска установа Хајдучица, Раздео 3, глава 3.04, Функционална класификација
911, Програм 8 – Предшколска установа, Програмска активност  2001-0001 – Функционисање
предшколских установа, вршиће се следеће измене:

Позиција  139, економска класификација 465 – Остале текуће дотације износ: „290.000“
замењује се износом: „250.000“.

Укупно за главу 3.04 - функционалну класификацију 911 и програмска активност 2001-0001
– износ: „3.540.000“ замењује се износом: „3.500.000“.

Основна школа Пландиште, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација 912,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност  2002-0001 – Функционисање
основних школа, вршиће се следеће измене:

Позиција 167, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „500.000“ замењује
се износом:„350.000“.

Позиција  168, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „145.000“
замењује се износом:„1.145.000“.

Позиција 170, економска класификација 426 – Материјал – износ: „2.550.000“ замењује се
износом:„2.050.000“.

Позиција 174, економска класификација 512 – Машине и опрема износ: „600.000“ замењује
се износом: „400.000“.

Укупно за Основну школу Пландиште - функционалну класификацију 912 и програмска
активност 2002-0001 – износ: „23.600.000“ замењује се износом: „23.750.000“.

Основна школа Хајдучица, Раздео 3, глава 3.07, Функционална класификација 912,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност  2002-0001 – Функционисање
основних школа, вршиће се следеће измене:

Позиција 178, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима износ:
„500.000“ замењује се износом:„70.000“.

Позиција 183, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „300.000“ замењује
се износом: „400.000“.

Позиција  184, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „100.000“
замењује се износом: „150.000“.

Позиција 186, економска класификација 426 – Материјал – износ: „732.500“ замењује се
износом: „1.012.500“.

Укупно за Основну школу Хајдучица - функционалну класификацију 912 и програмска
активност 2002-0001 – износ: „9.632.500“ замењује се износом: „9.632.500“.

Основна школа Велика Греда, Раздео 3, глава 3.02, Функционална класификација 912,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност  2002-0001 – Функционисање
основних школа - вршиће се следеће измене:

Позиција  197, економска класификација  422 – Трошкови путовања износ: „2.300.000“
замењује се износом: „2.550.000“.

Позиција 198, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „330.000“ замењује
се износом: „480.000“.

Позиција  199, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „55.000“
замењује се износо: „105.000“.

Позиција  200, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ:
„600.000“ замењује се износом: „700.000“.
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Укупно за Основну школу Велика Греда - функционалну класификацију 912 и програмска
активност 2002-0001 – износ: „2.692.500“ замењује се износом: „10.242.500“.

Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште, Раздео 3, глава 3.09
Функционална класификација 820,  Програм 13 – Развој културе, Програмска активност  1201-
0001 – Функционисање локалних установа културе, вршиће се следеће измене:

Позиција 206, економска класификација 411 – Плате и додаци износ: „3.300.000“ замењује
се износом:„3.100.000“.

Позиција 207, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца
износ: „800.000“ замењује се износом: „650.000“.

Позиција 213, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ: „50.000“ замењује
се износом: „100.000“.

Позиција 214, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „600.000“ замењује
се износом: „1.100.000“.

Позиција 216, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ:
„500.000“ замењује се износом: „550.000“.

Позиција 217, економска класификација 426 – Материјал – износ: „500.000“ замењује се
износом: „600.000“.

Укупно за Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште - функционалну
класификацију 820 и програмска активност 1201-0001 – износ: „7.310.000“ замењује се износом:
„7.660.000“.

Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште, Раздео 3, глава 3.10
Функционална класификација 820,  Програм 13 – Развој културе, Програмска активност  1201-
0002 – Подстицај културном и уметничком стваралаштву, вршиће се следеће измене:

Позиција 224, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „300.000“ замењује
се износом: „350.000“.

Укупно за Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште - функционалну
класификацију 820 и програмска активност 1201-0002 – износ: „300.000“ замењује се износом:
„350.000“.

Укупно за Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште - функционалну
класификацију 820 износ: „7.920.000“ замењује се износом: „8.320.000“.

Народна библоиотека Пландиште, Раздео 3, глава 3.12 Функционална класификација
820,  Програм 13 – Развој културе, Програмска активност  1201-0001 – Функционисање
локалних установа културе, вршиће се следеће измене:

Позиција 226, економска класификација 411 – Плате и додаци износ: „2.100.000“ замењује
се износом: „2.200.000“.

Позиција 227, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца
износ: „400.000“ замењује се износом: „420.000“.

Позиција 229, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима износ:
„130.000“ додаје се.

Позиција 231, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни
расходи износ: „60.000“ замењује се износом: „50.000“.

Позиција 233, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ: „120.000“ замењује
се износом: „80.000“.
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Позиција 237, економска класификација 426 – Материјал износ: „200.000“ замењује се
износом: „350.000“.

Позиција 238, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ од:
„250.000“ замењује се износом од „300.000“.

Укупно за Народну библиотеку Пландиште - функционалну класификацију 820 и
програмска активност 1201-0001 – износ: „3.865.000“ замењује се износом: „4.265.000“.

Центар за социјални рад Пландиште, Раздео 3, глава 3.15 Функционална
класификација 090,  Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност  0901-
0001 – Функционисање установа социјалне заштите и социјалне помоћи, вршиће се следеће
измене:

Позиција 247, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца
износ: „355.000“ замењује се износом: „400.000“.

Позиција  255, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „170.000“
замењује се износом: „200.000“.

Центар за социјални рад Пландиште, Раздео 3, глава 3.16 Функционална
класификација 090,  Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност  0901-
0001 – Социјалне помоћи, вршиће се следеће измене:

Позиција 260, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета
(једнократне помоћи) – износ: „3.100.000“ замењује се износом: „3.700.000“.

Центар за социјални рад Пландиште, Раздео 3, глава 3.17 Функционална
класификација 090,  Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност  0901-
0002 – Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја, вршиће се следеће измене:

Позиција 261, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета) –
износ: „1.800.000“ замењује се износом: „2.250.000“.

Укупно за Центар за социјлани рад Пландиште - функционалну класификацију 090 и
програмска активност 1201-0001 – износ:„10.051.000“ замењује се износом: „11.176.000“.

Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.18, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција  266,  економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „3.000.000“ замењује
се износом: „2.700.000“.

Позиција 268, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.000.000“ замењује
се износом: „1.200.000“.

Позиција 269, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „1.150.000“
замењује се износом: „1.230.000“.

Позиција 270, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ:
„1.950.000“ замењује се износом: „2.500.000“.

Позиција 271, економска класификација 426 – Материјал износ: „1.850.000“ замењује се
износом: „2.136.000“.

Позиција 274, економска класификација 512 – Машине и опрема износ: „100.000“ замењује
се износом: „80.000“.

Укупно за месну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „10.111.040“ замењује се износом: „10.907.040“.
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Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.19, Функционална класификација 160,
Програм  2 – Комунална делатност,  Програмска активност  0601-0003 – Управљање отпадним
водама, вршиће се следеће измене:

Позиција  275, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „800.000“ замењује
се износом: „510.000“.

Укупно за месну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0601-0003 – износ: „800.000“ замењује се износом: „510.000“.

Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.20, Функционална класификација 160,
Програм  2 – Комунална делатност,  Програмска активност  0601-0002 – Одржавање депоније,
вршиће се следеће измене:

Позиција  276, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „400.000“ замењује
се износом: „380.000“.

Укупно за месну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0601-0002 – износ: „400.000“ замењује се износом: „380.000“.

Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.21, Функционална класификација 160,
Програм  2 – Комунална делатност,  Програмска активност  0601-0010 – Јавна расвета,
вршиће се следеће измене:

Позиција  277, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ:
„340.000“ замењује се износом: „440.000“.

Укупно за месну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0601-0010 – износ: „340.000“ замењује се износом: „440.000“.

Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.22, Функционална класификација 160,
Програм 2 – Комунална делатност,  Програмска активност 0601-0011 –Одржавање гробаља и
погребне услуге, вршиће се следеће измене:

Позиција 278, економска класификација 423 –Услуге по уговору – износ: „500.000“ замењује
се износом: „600.000“.

Укупно за главу 3.22 - функционалну класификацију 160 и програмску активност 0601-0011
– износ: „500.000“ замењује се износом: „600.000“.

Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.24, Функционална класификација 160,
Програм 5 – Развој пољопривреде,  Програмска активност 0101-0001 – Унапређење услова за
пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене:

Позиција 280, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „200.000“ замењује
се износом: „112.000“.

Позиција 281, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „1.400.000“
замењује се износом: „500.000“.

Укупно за главу 3.24 - функционалну класификацију 160 и програмску активност 0101-0001
– износ: „1.600.000“ замењује се износом:„612.000“.

Укупно за Месну заједницу  Пландиште износ: „14.821.040“ замењује се износом:
„14.511.040“.
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Месна заједница Маргита, Раздео 3, глава 3.26, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 285,  економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „1.200.000“ замењује
се износом: „1.500.000“.

Позиција 287,  економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „400.000“ замењује
се износом: „100.000“.

Позиција 288, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „300.000“
замењује се износом: „50.000“.

Позиција 289, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ:
„2.000.000“ замењује се износом: „1.500.000“.

Укупно за месну заједницу Маргита - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „4.000.000“ замењује се износом: „3.250.000“.

Месна заједница Маргита, Раздео 3, глава 3.27, Функционална класификација 160,
Програм 2 – Комунална делатност, Програмска активност  0601-0003 – Одржавње депоније,
вршиће се следеће измене:

Позиција  291,  економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „200.000“
замењује се износом: „100.000“.

Укупно за месну заједницу Маргита - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0601-0003 – износ: „200.000“ замењује се износом: „100.000“.

Укупно за Месну заједницу  Маргита износ: „4.650.000“ замењује се износом:
„3.800.000“.

Месна заједница Банатски Соколац, Раздео 3, глава 3.31, Функционална класификација
160,  Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 295, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „450.000“ замењује се
износом: „520.000“.

Позиција 297, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „80.000“ замењује
се износом: „130.000“.

Позиција 298, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „265.000“
замењује се износом: „515.000“.

Позиција 299, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ:
„400.000“ замењује се износом: „700.000“.

Укупно за месну заједницу Банатски Соколац - функционалну класификацију 160 и
програмска активност 0602-0002 – износ: „2.502.000“ замењује се износом: „3.222.000“.

Месна заједница Банатски Соколац, Раздео 3, глава 3.35, Функционална класификација
160,  Програм 13 – Развој културе, Програмска активност  1201-0002 – Подстицај културном и
уметничком стваралаштву, вршиће се следеће измене:

Позиција 306, економска класификација 426 – Материјал износ: „50.000“ замењује се
износом: „100.000“.

Укупно за месну заједницу Банатски Соколац - функционалну класификацију 160 и
програмска активност 1201-0002 – износ: „50.000“ замењује се износом: „100.000“.
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Укупно за Месну заједницу  Банатски Соколац  износ: „3.292.000“ замењује се
износом: „4.062.000“.

Месна заједница Милетићево, Раздео 3, глава 3.36, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 307, економска класификација 421 – Стални трошкови – износ: „600.000“ замењује
се износом: „700.000“.

Позиција 311, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ:
„300.000“ замењује се износом: „550.000“.

Укупно за месну заједницу Милетићево - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „2.900.000“ замењује се износом: „3.250.000“.

Укупно за Месну заједницу  Милетићево  износ: „3.790.000“ замењује се износом:
„4.140.000“.

Месна заједница Марковићево, Раздео 3, глава 3.41, Функционална класификација
160,  Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција  322, економска класификација 425 – Текуће потребе и одржавање износ: „100.000“
замењује се износом: „350.000“.

Укупно за месну заједницу Марковићево - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „850.000“ замењује се износом: „1.100.000“.

Месна заједница Марковићево, Раздео 3, глава 3.44, Функционална класификација
160,  Програм 13 – Развој културе, Програмска активност  1201 - 0002 – Подстицај културном и
уметничком стваралаштву, вршиће се следеће измене:

Позиција 327, економска класификација 426 – Материјал износ: „50.000“ замењује се
износом од „55.000“.

Укупно за месну заједницу Марковићево - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „50.000“ замењује се износом: „55.000“.

Укупно за Месну заједницу  Марковићево износ: „1.300.000“ замењује се износом:
„1.555.000“.

Месна заједница Хајдучица, Раздео 3, глава 3.45, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 328, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „1.400.000“ замењује
се износом: „1.720.000“.

Позиција 329, економска класификација 429 – Трошкови путовања износ: „80.000“ замењује
се износом: „200.000“.

Позиција 330, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „200.000“ замењује се
износом: „300.000“.

Позиција 332, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања износ: „300.000“
замењује се износом: „550.000“.
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Позиција 333, економска класификација 426 – Материјал  износ: „200.000“ замењује се
износом: „300.000“.

Позиција 334, економска класификација 512 – Машине и опрема износ: „30.000“ брише се.

Укупно за месну заједницу Хајдучица - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „2.410.000“ замењује се износом: „3.270.000“.

Укупно за Месну заједницу  Хајдучица износ од: „3.125.000“ замењује се износом:
„3.985.000“.

Месна заједница Велика Греда, Раздео 3, глава 3.50, Функционална класификација
160,  Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 339, економска класификација 411 – Плате и додаци износ: „900.000“ замењује се
износом: „980.000“.

Позиција 340, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца
износ: „200.000“ замењује се износом: „180.000“.

Додаје се позиција 340/1, економска класификација 416 – Јубиларне награде износ:
„50.000“.

Позиција 341, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „1.600.000“замењује
се износом: „1.900.000“.

Позиција  346, економска класификација  426 – Материјал – износ: „300.000“ замењује се
износом: „350.000“.

Позиција 347, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ:
„110.000“ замењује се износом: „130.000“.

Укупно за месну заједницу Велика Греда - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „4.710.000“ замењује се износом: „5.190.000“.

Месна заједница Велика Греда, Раздео 3, глава 3.51, Функционална класификација
160,  Програм  2 – Комунална делатност,  Програмска активност  0601-0010 – Јавна расвета,
вршиће се следеће измене:

Позиција  349, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ:
„130.000“ замењује се износом: „160.000“.

Укупно за месну заједницу Велика Греда - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0601-0010 – износ: „130.000“ замењује се износом: „160.000“.

Укупно за Месну заједницу  Велика Греда износ: „5.680.000“ замењује се износом:
„6.190.000“.

Месна заједница Стари Лец, Раздео 3, глава 3.55, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција  353,  економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „600.000“ замењује
се износом: „670.000“.

Позиција  354, економска класификација 422 – Трошкови путовања – износ: „22.000“ додаје
се.

Позиција  356,  економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „240.000“
замењује се износом: „290.000“.
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Позиција  357,  економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ:
„150.000“ замењује се износом: „400.000“.

Позиција  358,  економска класификација 426 – Материјал износ: „200.000“ замењује се
износом: „250.000“.

Укупно за месну заједницу Стари Лец - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „5.390.000“ замењује се износом: „5.832.000“.

Укупно за Месну заједницу  Стари Лец износ: „6.050.000“ замењује се износом:
„6.492.000“.

Месна заједница Дужине, Раздео 3, глава 3.59, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 365,  економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „580.000“ замењује
се износом: „450.000“.

Позиција  367,  економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ:
„100.000“ замењује се износом: „670.000“.

Укупно за месну заједницу Дужине - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „1.533.800“ замењује се износом: „1.973.800“.

Месна заједница Дужине, Раздео 3, глава 3.62, Функционална класификација 160,
Програм 13 – Развој културе, Програмска активност  1201-0002 – Подстицај културном и
уметничком стваралаштву, вршиће се следеће измене:

Позиција 372,  економска класификација 426 – Материјал износ: „50.000“ замењује се
износом: „51.000“.

Укупно за месну заједницу Дужине - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 1201-0002 – износ: „50.000“ замењује се износом: „51.000“.

Укупно за Месну заједницу Дужине износ: „1983.800“  замењује се износом:
„2.424.800“.

Месна заједница Велики Гај, Раздео 3, глава 3.63, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 374, економска класификација 422 – Трошкови путовања – износ: „40.000“ брише
се.

Позиција 375, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „400.000“ замењује
се износом: „250.000“.

Позиција 376, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „50.000“
замењује се износом: „10.000“.

Позиција 377 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ:
„200.000“ замењује се износом: „510.000“.

Позиција 378, економска класификација 426 – Материјал – износ: „300.000“ замењује се
износом: „420.000“.

Позиција 379, економска класификација 512 – Машине и опрема – износ: „100.000“ замењује
се износом: „300.000“.
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Укупно за месну заједницу Велики Гај - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „1.890.000“ замењује се износом: „2.290.000“.

Месна заједница Велики Гај, Раздео 3, глава 3.66, Функционална класификација 160,
Програм 13 – Развој културе, Програмска активност  1201-0002 – Подстицај културном и
уметничком стваралаштву, вршиће се следеће измене:

Позиција 382,  економска класификација 426 – Материјал износ: „50.000“ замењује се
износом: „60.000“.

Укупно за месну заједницу Велики Гај - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 1201-0002 – износ: „50.000“ замењује се износом: „60.000“.

Укупно за Месну заједницу Велики Гај износ: „2.440.000“  замењује се износом:
„2.850.000“.

Месна заједница Купиник, Раздео 3, глава 3.67, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 383, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „500.000“ замењује се
износом: „570.000“.

Позиција 385, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „150.000“ замењује
се износом: „200.000“.

Позиција 387 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ:
„400.000“ замењује се износом. „650.000“.

Укупно за месну заједницу Купиник - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „1.430.000“ замењује се износом: „1.800.000“.

Месна заједница Купиник, Раздео 3, глава 3.68, Функционална класификација 160,
Програм 2 – Комунална делатност, Програмска активност  0601-0010 – Јавна расвета, вршиће
се следеће измене:

Позиција 390 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ:
„100.000“ замењује се износом: „150.000“.

Укупно за месну заједницу Купиник - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0601-0010 – износ: „100.000“ замењује се износом: „150.000“.

Укупно за Месну заједницу Купиник износ: „1.880.000“  замењује се износом:
„2.300.000“.

Месна заједница Јерменовци, Раздео 3, глава 3.71, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 393, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „1.000.000“ замењује
се износом: „1.300.000“.

Позиција 395, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „200.000“ замењује
се износом: „250.000“.

Позиција 397 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ:
„800.000“ замењује се износом: „1.050.000“.

Позиција 399 економска класификација 512 – Машине и опрема – износ: „100.000“ брише се.



Стр -471- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 23 19.10.2016.

Укупно за месну заједницу Јерменовци - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „2.370.000“ замењује се износом: „2.870.000“.

Месна заједница Јерменовци, Раздео 3, глава 3.75, Функционална класификација 160,
Програм  13 – Развој културе,  Програмска активност  1201-0002 – Подстицај културном и
уметничком стваралаштву, вршиће се следеће измене:

Позиција 403, економска класификација 426 – Материјал – износ: „50.000“ замењује се
износом: „51.000“.

Укупно за месну заједницу Јерменовци - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 1201-0002 – износ: „50.000“ замењује се износом: „51.000“.

Укупно за Месну заједницу Јерменовци износ: „2.770.000“  замењује се износом:
„3.271.000“.

Месна заједница Барице, Раздео 3, глава  3.76, Функционална класификација 160,
Програм  15 – Локална самоуправа,  Програмска активност  0602-0002 –Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 404, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „600.000“ замењује се
износом: „700.000“.

Позиција 407, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „100.000“
брише се.

Позиција 408 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ:
„200.000“ замењује се износом: „450.000“.

Позиција 409 економска класификација 426 – Материјал – износ: „100.000“ замењује се
износом: „130.000“.

Позиција 410 економска класификација 512 – Машине и опрема – износ: „100.000“ замењује
се износом: „210.000“.

Укупно за месну заједницу Барице - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „1.290.000“ замењује се износом: „1.680.000“.

Месна заједница Барице, Раздео 3, глава 3.78, Функционална класификација 160,
Програм 2 – Комунална делатност, Програмска активност  0601-0010 – Јавна расвета, вршиће
се следеће измене:

Позиција 412 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ:
„200.000“ замењује се износом: „50.000“.

Укупно за месну заједницу Барице - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0601-0010 – износ: „200.000“ замењује се износом: „50.000“.

Укупно за Месну заједницу Барице износ: „2.240.000“  замењује се износом:
„2.480.000“.

Укупно за СВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ износ: „54.021.840“ замењује се износом:
„58.060.840“.

Укупно Раздео 3. – Општинска управа и индиректни корисници - износ: ''160.417.840“
замењује се износом: „160.361.840“.
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Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3) износ: „488.288.929'' замењује се износом: „598.402.298“.

Члан 3.

Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о  буџету општине Пландиште за 2016. 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: 400-112/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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153.

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине
Пландиште ("Службени лист општине Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина
општине Пландиште, на седници одржаној 19.10.2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.

Овом Одлуком доносе се Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Пландиште
(у даљем тексту: Измене и допуне Плана), који је израђен од стране ЈП Завод за урбанизам
Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III, под бројем Е–2564, а које су саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Измене и допуне Плана се састоје из текстуалног дела и графичког дела.

Текстуални део Измена и допуна Плана се објављује у "Службеном листу општине
Пландиште", уз ову Одлуку.

Графички део Измена и допуна Плана садржи:

Редни
број

Назив графичког приказа Размера

2. Границе обухвата плана и грађевинског подручја са поделом на
урбанистичке целине и одређивањем површина јавне намене 1:5000

3. Планирана намена површина на нивоу урбанистичких зона са локацијама
објеката јавне намене 1:5000

4. Саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом
површина јавне намене 1:5000

4.7. План регулације – детаљ 7 (нова регулација у блоку 9) 1:1000
5. Водопривредна инфраструктура 1:5000
6. Електроенергетска инфраструктура 1:5000
7. Гасоводна инфраструктура 1:5000
8. Електронска комуникациона инфраструктура 1:5000

Текстуални и графички део Измена и допуна Плана заједно чине целину.
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Члан 3.

Измене и допуне Плана се потписују, оверававају и архивирају у складу са Законом о
планирању и изградњи.

Измене и допуне Плана су израђене у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у
дигиталном облику.

Четири примерка донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у аналогном
облику и четири примерка у дигиталном облику чувају се у надлежној служби општине.

Један примерак донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у аналогном облику
и један примерак у дигиталном облику чува се у ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад,
Железничка бр. 6/III.

Члан 4.

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Пландиште".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-26/2016-01
Дана: 19.10.2016.године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА ПЛАНДИШТЕ

1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

План генералне регулације насеља Пландиште је усвојен од стране Скупштине општине Пландиште
дана 23.05.2014. године и објављен у „Службеном листу општине Пландиште“, број 9/2014 (у даљем
тексту: План).

Изменама и допунама Плана генералне регулације насеља Пландиште (у даљем тексту: Измене и
допуне Плана) приступило се на основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 10/2015). Саставни део
ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана
генералне регулације насеља Пландиште на животну средину („Службени лист општине
Пландиште“, број 18/2015).

Носилац израде је Општинска управа општине Пландиште, а обрађивач Измена и допуна Плана је
Јавно предузеће „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

Основни циљ израде Измена и допуна Плана јесте редефинисање намене и регулације, које су
одређене важећим Планом у делу блока 9, као и допуна правила уређења и грађења за електронску
комуникациону инфраструктуру.

У складу са напред наведеним, Изменама и допунама Плана се дефинише проширење, тачније
продужетак уличног коридора (Улице војводе Путника) у блоку 9, тако што део коридора железнице
(површине око 0,21 ha), као и део зоне радних садржаја (површине око 0,09 ha), мењају намену у
планирани улични коридор. Оваквим решењем се свим корисницима у окружењу омогућава
несметан приступ (како објектима у коридору железнице, тако и постојећим радним садржајима у
блоку 9). Преостали део коридора железнице, као и део зоне радних садржаја, који су у обухвату
Измена и допуна Плана, задржавају постојећу намену, као и правила уређења и грађења из важећег
Плана.

Услови за уређење и изградњу електронске комуникационе инфраструктуре су Изменама и
допунама Плана кориговани, односно допуњени, тако да се у наредном периоду омогући изградња и
надземне електронске комуникационе мреже у грађевинском подручју насеља.

Изменама и допунама Плана је обухваћен и дефинисан простор површине око 2,20 ha.

На основу чл. 16.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 -
исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013
– одлука УС, 132/2014 и 145/2014), након доношења Одлуке о изради Измена и допуна Плана
приступило се изради Материјала за рани  јавни увид, ради упознавања јавности са  општим  циљевима
и сврхом израде Измена и допуна Плана, планираном претежном наменом површина и очекиваним
ефектима планирања.

Рани јавни увид у Измене и допуне Плана је обављен у периоду од 19.11.-03.12.2015. године у
згради Општине Пландиште. Током раног јавног увида није било примедби и сугестија од стране
правних и физичких лица, нити мишљења органа, организација и јавних предузећа.
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За потребе израде Измена и допуна Плана прибављени су посебни услови за заштиту и уређење
простора и изградњу објеката од органа, организација и јавних предузећа, који су овлашћени да их
утврђују, а који су се односили, односно, били од интереса за Измене и допуне Плана.

Измене и допуне Плана садрже текстуални и графички део.

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Измене и допуне Плана обухватају део блока 9 у грађевинском подручју насеља Пландиште,
површине око 2,20 ha.

Почетна тачка границе обухвата Измена и допуна Плана се налази на тромеђи Улице војводе
Путника, парцела 1590/1 и парцела 929 и 931.

Од тромеђе граница у правцу југа пресеца улицу и долази до тромеђе улице и парцела 938 и 939.

Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу парцела 939 и 940, пресеца
парцелу 941, пратећи западну грађевинску линију објеката на парцели 941 и пратећи источну међу
железничке пруге, парцела 1589/1, долази до тромеђе парцеле железничке пруге и парцела 940 и
941.

Од тромеђе граница у правцу запада пресеца парцелу пруге у правцу запада и долази до тромеђе
железничке пруге, парцела 1589/1, 1552 и 1561/2.

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада и дужином од око 180 m прати западну међу
парцеле железничке пруге, парцела 1589/1, мења правац ка североистоку, пресеца железничку
пругу и наставља њеном северном међом и северном међом Улице војводе Путника до почетне
тачке описа границе обухвата Измена и допуна Плана.

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У Плану генералне регулације насеља Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број
9/2014) у текстуалном делу плана врше се следеће измене:

У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПРЕТЕЖНА НАМЕНА
ЗЕМЉИШТА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА СА БИЛАНСКОМ ПОВРШИНА врше се следеће
измене:

У подтачки 3.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА, шести пасус мења се и гласи:

„Зона радних садржаја је заступљена на више локација у Пландишту (блок бр. 1 и делови блокова
бр. 2, 8, 9, 10, 13, 14 и 16), укупне површине 62,91 ha, од чега већи део (око 47,29 ha) чине
планирани радни садржаји, што би требало да задовољи потребе насеља у наредном периоду.“
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У подтачки 3.5. ЗОНА КОМУНАЛНИХ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ САДРЖАЈА, тринаести пасус мења
се и гласи:

„Коридор постојеће железничке пруге (деоница Зрењанин-Вршац-Бела Црква), за јавни путнички и
теретни железнички саобраћај, се задржава у обухвату Плана у површини од 5,06 ha, уз услове грађења
унутар пружног појаса, које прописује ''Инфраструктура железнице Србије'' а.д. У блоку 9 ће се од дела
парцеле 1589/1, чији је корисник ''Инфраструктура железнице Србије'' а.д., формирати део уличног
коридора (продужетак Улице војводе Путника).

У подтачки 3.5. ЗОНА КОМУНАЛНИХ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ САДРЖАЈА, петнаести пасус мења
се и гласи:

„С обзиром на то да се Пландиште налази у равници и да се од самог настанка развијало плански,
улични коридори су готово идеално прави и секу се под правим углом. Улице су врло широке, са
коловозом у осовини, од којег се обострано простире зелени појас, који пружа довољно простора за
смештај свих видова постојеће и планиране комуналне инфраструктуре (водовод, фекална и
атмосферска канализација, електроенергетска, гасна и електронска комуникациона мрежа). Нови улични
коридорипредвиђени су једино до планираног ППОВ-а и будућих радних садржаја, а у блоку 9 је
планирано продужење Улице војводе Путника.“

У подтачки 3.5. ЗОНА КОМУНАЛНИХ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ САДРЖАЈА, после петнаестог
пасуса додаје се нови пасус који гласи:

„Планирани продужетак Улице војводе Путника формирао би се од дела парцеле 1589/1 (државна
својина, право коришћења ''Инфраструктура железнице Србије'' а.д.), као и делова парцела 939, 940
и 941 (државна својина, право коришћења разна правна и физичка лица). Значи, реализацијом
плана, предметни простор би био јавно грађевинско земљиште са планираном наменом улични
коридор, а корисник би била Општина Пландиште. Као такав овај простор, када се уреди изградњом
колске саобраћајнице, пешачке стазе, уличне расвете, атмосферске канализације и др.
инфраструктуре, би био једнако доступан како корисницима железнице, са једне стране, тако и
корисницима радне зоне, са друге стране пута.“

Досадашњи шеснаести пасус постаје седамнаести, и мења се и гласи:

„Улични коридори ће захватати површину од 58,12 ha, што је око 17,8% укупне површине грађевинског
подручја насеља Пландиште, док су у Лаудоновцу постојећи улични коридори површине 1,32 ha или око
8,4% површине грађевинског подручја насеља.“

У подтачки 3.6. БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА, Табела – Биланс намене површина у
грађевинском подручју насеља Пландиште, мења се и гласи:
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Редни
број

Намена површина
Величина у  ha

%постојеће
(изграђено) планирано укупно

1. Зона централних садржаја 16,13 - 16,13 5,0
1.1. Централни садржаји јавне намене 4,98 - 4,98
1.2. Остали централни садржаји 11,15 - 11,15
2. Зона становања 109,71 8,72 118,43 36,3

2.1. Породично становање 109,71 8,72 118,43
3. Зона спорта, рекреације,туризма и

зеленила 6,68 39,57 46,25 14,2
3.1. Спорт, рекреација и туризам 4,74 19,90 24,64
3.2. Јавне зелене површине 1,94 - 1,94
3.3. Заштитно зеленило - 19,67 19,67
4. Зона радних садржаја 15,62 47,29 62,91 19,3

4.1. Производни, пословни и
складишни садржаји 15,62 47,29 62,91

5. Зона комуналних и
инфраструктурних садржаја 70,12 11,98 82,10 25,2

5.1. Гробље 2,78 1,98 4,76
5.2. Вашариште – сточна пијаца - 1,85 1,85
5.3. Извориште водоснабдевања 7,44 - 7,44
5.4. Пречистач отпадних вода - 0,83 0,83
5.5. Канали 1,79 - 1,79
5.6. Комплекс трафо станице 0,12 0,87 0,99
5.7. Комплекс ГМРС 0,04 - 0,04
5.8. Коридор железнице 5,06 - 5,06
5.9. Аутобуска станица 0,11 - 0,11
5.10. ССГ са теретним терминалом 1,11 - 1,11
5.11. Улични коридори 51,67 6,45 58,12

Укупно Грађевинско подручје
насеља Пландиште 218,26 107,56 325,82 100

У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 4. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, врше се следеће измене:
У подтачки 4.1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, први пасус мења се и гласи:

„Планом генералне регулације (графички приказ бр. 4) се задржавају постојеће регулационе линије,
изузев седам локација за које су овим Планом дати елементи за образовање нових регулационих
линија улица и других површина јавне намене – детаљи 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 (графички прикази бр. 4.1.-
4.7.). Регулационе линије су дефинисане постојећим међним тачкама, новоодређеним међним
тачкама, као и аналитичким елементима.“

У подтачки 4.1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, иза текста и табеле за детаљ 6, додају се нови
текст и табела за детаљ 7, који гласе:

„Детаљ 7 – нова регулација у блоку 9
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Планом генералне регулације се у блоку 9, мења регулација дела улице, тако што се као површина
јавне намене образује:
- парцела уличног коридора: образује се од делова парцела 1589/1, 939, 940 и 941 и дефинисана

је постојећим и новоодређеним међним тачкама.

Списак новоодређених међних тачака

Број тачке Y X Број тачке Y X
1 7509429.80 5009177.60 7 7509488.99 5009119.77
2 7509432.59 5009169.78 8 7509424.31 5009161.47
3 7509438.21 5009162.80 9 7509421.78 5009158.51
4 7509441.64 5009158.62 10 7509382.91 5009199.57
5 7509476.29 5009133.89 11 7509378.95 5009194.92
6 7509484.50 5009133.89

“

У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ
И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ, врши се следећа измена:

У подтачки 6.6. КОМУНАЛНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ САДРЖАЈИ, десети пасус мења се и гласи:

„Коридор железнице и железничка станица - Постојећи коридор железнице се задржава у
садашњим оквирима, изузев дела парцеле 1589/1 (површине око 0,21 ha), који ће постати део
уличног коридора, а услови за уређење и реконструкцију постојећих, као и евентуалну изградњу
нових садржаја унутар коридора железнице су дефинисани законском, подзаконском и регулативом
управљача “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Такође, путничко-теретна железничка станица
се задржава на постојећој локацији, уз могућу реконструкцију, доградњу и осавремењавање
садржаја, у складу са условима “Инфраструктура железнице Србије“ а.д.“

У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тачки 7. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ, врше се следеће измене:

У подтачки 7.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, у подподтачки 7.1.1. Услови за уређење и
изградњу саобраћајне инфраструктуре, у поднаслову Коридор железнице, први пасус мења се и
гласи:

„Коридор постојеће железничке пруге у обухвату Плана се задржава у својој ширини, изузев у делу
парцеле 1589/1, који ће постати део уличног коридора, док се сви постојећи капацитети и нови
објекти унутар коридора железнице могу реконструисати, односно градити уз услове, које прописује
надлежно предузеће „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.“

У подтачки 7.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА, трећи пасус мења се и
гласи:

„Електронска комуникациона мрежа ће се градити подземно и надземно у зеленим појасевима дуж
саобраћајница и пешачких стаза. Где то потребе налажу, месну ЕК мрежу градити обострано дуж
улица. У склопу новопланираних стамбених блокова и стамбено-пословних блокова изградити нове
трасе кабловске ЕК канализације за повезивање на постојећу ЕК мрежу.“
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У подтачки 7.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА, у подподтачки 7.5.1.
Услови за уређење и изградњу ЕК инфраструктуре, у поднаслову Услови за изградњу
електронске комуникационе мреже, мења се текст и гласи:

„- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе
комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др.);
- Електронску комуникациону мрежу градити подземно и надземно у коридорима саобраћајница;
- Стубове на које се поставља ЕК мрежа градити на минималном растојању 0,5-1,0 m од

саобраћајница;
- Стубове постављати ван колских прилаза објектима;
- Каблове постављати на  мин. 6,0 m висине од тла;
- Мрежа кабловског дистрибутивног система се може постављати и на постојеће стубове

нисконапонске електроенергетске мреже уз сагласност надлежног оператора дистрибутивног
система електричне енергије;

- Дубина полагања подземне  ЕК мреже треба да је најмање 0,8-1,2 m;
- Каблови се могу  постављати и у микроровове;
- У коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са државним путем, морају

бити поставњени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута - ножице насипа
трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање;

- Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на
предметни пут у прописаној заштитној цеви;

- Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила
пута, увећана за по 3,0m са сваке стране;

- Минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са државним путем)
износи 1,35-1,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви;

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви
износи 1,0-1,2m;

- Укрштање планираних инсталација са путем удаљити од постојећих укрштања инсталација са
путем на мин. 10,0m;

- Ако већ постоје трасе, нове комуникационе каблове полагати у исте;
- При паралелном вођењукомуникационих и електроенергетских каблова до 10 кV најмање

растојање мора  бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 кV.
- При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а

угао укрштања око 90;
- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевима гасовода, водовода и канализације

вертикално растојање мора бити најмање 0,3 m;
- При приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са цевима водовода и

канализације хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5m, а са цевима гасовода
хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4-1,5m, у зависности од притиска гасовода;

- За потребе удаљених корисника, може се градити бежична (РР) електронска комуникациона
мрежа.“

У подтачки 7.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА, у подподтачки 7.5.2.
Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру, иза постојеће алинеје додаје се нова алинеја, која
гласи:

„- Прикључење на ЕК мрежу може се вршити и надземно.“
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4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У Плану генералне регулације насеља Пландиште у графичком делу плана, мењају се следећи
графички прикази:

- „Графички приказ бр. 2 - Границе обухвата плана и грађевинског подручја са поделом на
урбанистичке целине и одређивањем површина јавне намене (Р 1:5000)“

- „Графички приказ бр. 3 - Планирана намена површина на нивоу урбанистичких зона са
локацијама објеката јавне намене (Р 1:5000)“

- „Графички приказ бр. 4 - Саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом површина јавне
намене (Р 1:5000)“

- „Графички приказ бр. 5 - Водопривредна инфраструктура (Р 1:5000)“
- „Графички приказ бр. 6 - Електроенергетска инфраструктура (Р 1:5000)“
- „Графички приказ бр. 7 - Гасоводна инфраструктура (Р 1:5000)“
- „Графички приказ бр. 8 - Електронска комуникациона инфраструктура (Р 1:5000)“,

а после графичког приказа бр. 4.6. додаје се нови графички приказ:

- „Графички приказ бр. 4.7. - План регулације – детаљ 7 (нова регулација у блоку 9)       (Р 1:1000)“.

У графичким приказима бр. 1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. и 9  нема измена.

5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Доношењем Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште (у даљем тексту:
Измене и допуне Плана), План генералне регулације насеља Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, број 9/14) остаје на снази и примењује се у свему, осим у делу за који се доноси
Измена и допуна Плана.
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154.

Ha основу члана 20. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник PC“,
бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012) и члана 40. став 1.
тачка 7. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и
3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 19.10.2016. године, донела је

О Д Л У К У
О ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Члан 1.

Овом Одлуком се утврђује почетни износ закупнине у поступку давања у закуп пословног
простора у јавној својини Општине Пландиште, у поступку јавног надметања.

Члан 2.

Износ закупнине за пословни простор утврђује се на основу следећих критеријума:
1. Погодност локације,
2. Опремљеност пословног простора инсталацијама,
3. Врста и намена пословног простора,
4. Површина пословног простора.

Члан 3.

Према погодностима које пружа локација на којој се налази пословни простор, утврђују се
следеће зоне:

1. Прва зона обухвата следеће улице у насељу 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.
2. Друга зона обухвата остали део насеља Пландиште.
3. Трећа зона обухвата насеља Хајдучица, Велика Греда, Барице, Јерменовци, и Маргита.
4. Четврта зона обухвата насеља Стари Лец, Дужине, Марковићево, Милетићево, Банатски

Соколац, Купиник и Велики Гај као и пословни простор ван насељених места.

Члан 4.

Месечна закупнина по м2 пословног простора по зонама износи:
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Редни број 3 O H A Месечни износ закупнине по
м2

1. Прва зона 345,00
2. Друга зона 305,00
3. Трећа зона 140,00
4. Четврта зона 100,00

Овако утврђена закупнина усклађује се месечно за висину стопе раста потрошачких цена
према подацима органа надлежног за послове статистике.

Члан 5.

Дневна закупнина за сале у службеним зградама Скупштине општине и домовима културе по
зонама износи:

Редни број З О Н A Дневни износ закупнине
1. Прва зона 5.000,00
2. Друга зона 4.000,00
3. Трећа зона 2.800,00
4. Четврта зона 2.000,00

Овако утврђена закупнина услађује се месечно за виснину стопе раста потрошачких цена
према подацима органа надлежног за послове статистике.

Члан 6.

Висина утврђене дневне закупнине за сале у службеним зградама Скупштине општине и
домовима културе, за организовање парастоса умањиће се за 30%.

Изузетно, ималац права јавне својине може, на основу образложеног захтева, уступити
пословни простор без накнаде на период не дужи од једног дана.

Члан 7.

Месечна закупнина за 1 м2 пословног простора у којима делатност обављају јавна
предузећа, институције и установе које оснива Скупштине општине, јавна предузећа, институције и
установе које оснива Република и политичке партије које имају одборнике у Скупштини општине,
умањује се за 50%.

Члан 8.

Месечна закупнина за 1м2 пословног простора у којима делатност обављају спортске,
културне, верске и хуманитарне организације, друштва и удружења грађана (уколико у простору не
обављају профитабилне делатности) умањује се за 70%.

Члан 9.

Према опремљености утврђују се три категорије пословног простора:



Стр -484- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 23 19.10.2016.

1. Прва категорија - потпуно опремљен пословни простор (вода, канализација, струја).
2. Друга категорија - делимично опремљен пословни простор.
3. Трећа категорија - простор који није опремљен.

Закупнина за пословни простор по групама из претходног става одређује се:

1. За прву категорију у висини из члана 4. ове Одлуке.
2. За другу категорију износ закупнине из члана 4. ове Одлуке се умањује за 20%.
3. За трећу категорију износ закупнине из члана 4. ове Одлуке се умањује за 30%.

Члан 10.

Према врсти и намени пословни простор се сврстава у следеће групе:

1. Прва група - пословни простор за обављање делатности.
2. Друга група - магацински простор
3. Трећа група - остали простор (ходници, подруми, помоћни објекти, гараже и сл.)

Закупнина за пословни простор по групама из претходног става одређује се:

1. За прву групу у висини из члана 4. ове Одлуке.
2. За другу групу висина закупнине из члана 4. ове Одлуке се умањује за 30 %.
3. За трећу групу висина закупнине из члана 4. ове Одлуке се умањује за 40 %.

Члан 11.

Према површини пословног простора закупнина се може умањити и то:

1. За пословни простор површине веће од 100 м2 за 20 %.
2. За магацински простор површине веће од 40 м2 за 30%.

Укупно умањење закупнине применом критеријума из овог члана не може бити веће од 30 %.

Члан 12.

Почетни износ закупнине по м2 за пословне просторије које се својим положајем налазе на
спрату пословне зграде, без излога, односно када део пословног простора чине заједничке
просторије (заједнички мокри чвор, удео у заједничком ходнику, степениште итд.), умањиће се за
30%.

Члан 13.

Закупнина за пословни простор у коме се обављаju занатске делатности старих заната
односно послови домаће радиности, сагласно одредбама закона и подзаконских аката , умањује се
за 20%.

Члан 14.

Почетни износ закупнине у поступку давања у закуп пословног простора јавним надметањем
у отвореном поступку или прикупљањем писмених понуда, утврђује се на основу критеријума из ове
Одлуке.
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Члан 15.

Почетни износ закупнине пословног простора у којем ће се обављати делатност снабдевања
становништва основним животним намирницама за насељена места Општине Пландиште у којима
број становника не прелази 200, умањује се за 70%.

Умањење из претходног става одобрава се уколико у насељеном месту не постоји друго
правно лице или предузетник, које обавља делатност снабдевања становништва основним
животним намирницама.

Члан 16.

Наплату закупнине за пословни простор у складу са овом одлуком обавља Општинска
управа општине Пландиште, односно друго правно лице одређено посебном одлуком општине.

Члан 17.

Уговори о закупу пословног простора закључени до дана ступања на снагу ове Одлуке,
остају на снази до истека рока на који су закључени.

Члан 18.

Уговор о закупу пословног простора у складу са овом Одлуком закључује се са Општином
Пландиште, на период који не може бити дужи од пет година.

Члан 19.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини закупнине за пословни
простор („Службени лист општине Пландиште“, бр. 7/2013).

Члан 20.

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: 011-16/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.



Стр -486- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 23 19.10.2016.

155.

На основу члана 15. став 1. тачка 42., члана 40. став 1. тачка 7. и члана 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), а у
складу са Акционим планом за младе општине Пландиште 2015-2020 („Службени лист општине
Пландиште“, број 15/2014),  Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 19.10.2016.
године, донела је

О Д Л У К У
О  ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ

ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се начин и критеријуми за доделу новчаних награда најбољим
студентима са територије општине Пландиште, са циљем подстицања студената на постизање
бољих резултата  студирања и развијање такмичарског духа.

Члан 2.

Висину новчане награде,  за сваку  годину, одређује Општинско веће општине Пландиште, у
складу са опредељеним средствима у буџету Општине.

Члан 3.

Награде студентима доделиће се путем Јавног конкурса, који расписује Општинско веће
општине Пландиште и који ће бити објављен на сајту Општине и на огласној табли Општине.

Члан 4.

Конкурс спроводи Комисија за најбоље студенте (у даљем тексту: Комисија), коју именује
председник Општине.

Комисија има председника/цу и два члана/ице.
Мандат Комисије траје до окончања активности по кункурсу.
Комисија из става 1 овог члана доноси Правилник о раду, који је усклађен са одредбама ове

Одлуке  и који мора да садржи:

 начин рада Комисије,
 поступак објављивања јавног конкурса,
 документацију потребну за учешће на јавном конурсу,
 услове и критеријуме за избор најбољих студената,
 поступак доношења Одлуке о награђеним студентима,
 друга питања од значаја за рад Комисије.
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Члан 5.

Право на доделу новчане награде имају студенти са пребивалиштем на подручју општине
Пландиште који испуњавају следеће услове:

 да студирају на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе,

 да се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајинe или јединице локалне
самоуправе,

 да у току студија остварују најмање 180 ЕСПБ,
 да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 месеци пре

расписивања конкурса,
 да први пут уписују годину студија,
 да су остварили најмање просечну оцену 8,50 (осам и педесет) у претходним годинама

студија (збирно за све године студија),
 да нису студенти прве године студија - да им није истекао продужен статус академских

студија (апсолвентски стаж),
 да нису у радном односу.

Право на доделу новчане награде имају студенти мастер студија са пребивалиштем на
подручју општине Пландиште који испуњавају следеће услове:

 да студирају на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе, као студенти Мастер студија,

 да су основне Академске студије завршили на високошколским установама чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и да су се
школовали на терет буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе,

 да су први пут уписали прву или другу годину Мастер студија, нису апсолвенти - да им се
школовање финансира из буџета Републике Србије, аутономне покрајинe или јединице
локалне самоуправе,

 да су у досадашњем студирању (током основних академских студија и Мастер студија)
остварили просечну оцену најмање 8,50 (осам и педесет),

 да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 месеци пре
расписивања конкурса,

 да нису у радном односу.

Право на доделу новчане награде имају студенти докторских академских студија са
пребивалиштем на подручју општине Пландиште који испуњавају следеће услове:

 да студирају на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе, као студенти докторских академских  студија,

 да су основне Академске студије и мастер студије  завршили на високошколским установама
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе  и
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да су се школовали на терет буџета Републике Србије, аутономнe покрајинe или јединицe
локалне самоуправе

 да су први пут уписали прву, другу или трећу  годину докторских академских  студија,
 да су у досадашњем студирању (током основних академских студија и Мастер студија)

остварили просечну оцену најмање 8,50 (осам и педесет),
 да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 месеци пре

расписивања конкурса,
 да нису у радном односу.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пландиште“, а примењиваће се  од  1. јануара 2017. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-15/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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156.

На основу члана 34. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016 - испр.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине
Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина
Општина Пландиште, на седници одржаној дана 19.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА  „ВУК

КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ

I

МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ, дипл. инж. производног менаџмента из Пландишта, РАЗРЕШАВА СЕ
функције вршиоца дужности директора Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.

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 34. став 2. Закона о култури („Службени гласник“ РС“, бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016 -
испр.)  утврђено је да директора установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује и
разрешава оснивач.

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014 - др.закон) и чланом 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Пландиште
(„Службени лист Општине Пландиште“, бр 16/2008, 19/2012 и 3/2015) прописано је да скупштина
општине именује и разрешава директоре установа чији је оснивач у складу са законом.

Мирослав Петровић, дипл. инж. производног менаџмента из Пландишта  именован је за
вршиоца дужности директора Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште Решењем број
02-38/2015-I од 07.08.2015. године.

Обзиром да је Управни одбор Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште спровео
јавни конкурс за именовање директора и доставио Скупштини општине Пландиште образложени
предлог листе кандидата, стекли су се услови да се разреши Мирослав Петровић, досадашњи
вршилац дужности директора Културно образовног центра.



Стр -490- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 23 19.10.2016.

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе  на седници одржаној   дана
10.10.2016. године, утврдила је предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора
Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.

У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву Решења.

Решење доставити:

1. Мирославу Петровић из Пландишта,
2. КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште,
3. Одсеку за друштвене делатности и повереничке послове и
4. Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-88/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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157.

На основу члана 34. става 2, члана 35. и 36. Закона о култури („Службени гласник РС“,
бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/ 2014 - др. закон ) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана
120. Статута општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и
3/2015), Скупштина Општина Пландиште, на седници одржаној дана 19.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА  „ВУК КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ

I

МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ, дипл. инж. производног менаџмента из Пландишта, ИМЕНУЈЕ СЕ за
директора Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.

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 34,  35. и 36  Закона о култури („Службени гласник“ РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016
- испр.)  утврђено је да директора установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује и
разреша оснивач на основу предходно спроведеног конкурса, на период од  четири године и да
кандидат мора имати високо образовање и најмање пет година радносг искуства у струци.

Управни одбор Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште на седници одржаној
29.07.2016. године утврдио је и доставио  оснивачу образложени предлог листе кандидата са
мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном
разговору број 62-1/2016 од 29.07.2016. године са предлогом да се Мирослав Петровић, дипл. инж.
производног менаџмента из Пландишта, именује за директора  Културно образовног центра „Вук
Караџић“ Пландиште.
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Комисија за кадровска, административна питања и радне односе  на седници одржаној   дана
10.10.2016. године, утврдила је предлог Решења о именовању Мирослава Петровића, дипл. инж.
производног менаџмента из Пландишта, кандидата број 1 са листе кандидата за директора Културно
образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.

У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву Решења.

Решење доставити :

1. Мирославу Петровић из Пландишта,
2. КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште,
3. Општинској управи, Одсеку за друштвене делатности и повереничке послове и
4. Архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-87/2016-I
Дана:  19.10.2016. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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158.

На основу члана 55.  став 3.  тачка 4. Закона о  основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 -
Одлука УС) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  („Службени лист
општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној 19.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови  Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“
Пландиште који су именовани као представници локалне самопураве, пре истека мандата:

1. Арпад Ендрес из Јерменоваца и
2. Мирослав Ничевски из Пландишта.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број:
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС) утврђено
је да  мандат чланова  школског одбора траје четири године  и да ће скупштина јединице локалне
самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове  када овлашћени предлагач покрене
иницијативу  за разрешење  члана органа управљања због наступања услова из члана 54. став 11.
поменутог Закона.

Арпад Ендрес из Јерменоваца именован је за члана Школског одбора Основне школе
„Доситеј Обрадовић“ Пландиште, Решењем Скупштине општине Пландиште, број: 02-30/2014-I од
23.05.2014. године  („Сл лист општине Пландиште“, број 8/2014).

Мирослан Ничевски именован је за члана Школског одбора Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ Пландиште, Решењем Скупштине општине Пландиште, број: 02-82/2015-I од
30.11.2015. године („Сл лист општине Пландиште“, број 20/2015).

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана
10.10.2016. године, као овлашћени предлагач, утврдила је Предлог Решења о разрешењу два члана
Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште и доставила га Скупштини
Општине Пландиште на разматрање и усвајање.
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У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву Решења.

У смислу члана 54. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016
- Одлука УС), ово Решење је коначно у управном поступку.

Решење доставити:

1. Арпаду Ендресу, Јерменовци,
2. Мирославу Ничевском, Пландиште,
3. ОШ  „Доситеј Обрадовић“ Пландиште,
4. Одсеку за друштвене делатности и повереничке послове  и
5. Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-97/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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159.

Нa основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања(„Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС),
члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  („Службени лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној
19.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ

I

ИМЕНУЈУ СЕ  за чланове Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“  Пландиште:

1. АНДРЕА НАЂ из Јерменоваца, Братства Јединства 10 и

2. ИГОР ДОНЕВСКИ из Пландишта, Синђелићева 31,

као представници локалне самоуправе.

II

Мандат именованих траје до истека мандата Школског одбора Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ Пландиште именованог решењем Скупштине општине Пландиште број: 02-30/2014-I  од
23.05.2014. године („Службени лист општине Пландиште“, број  8/2014).
.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

O б р а з л о ж е њ е

Чланом 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС), утврђен
је састав и именовање ограна управљања школа - школског одбора. Чланове школског одбора
предлажу Наставничко веће, из реда запослених, Савет родитеља, из реда родитеља  и јединица
локалне самоуправе. Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача.

Локална самоуправа, као овлашћени предлагач, предложила је  да се за чланове Школског
одбора  Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште  именују Андреа Нађ из Јерменоваца,
Братства Јединства 10 и Игор Доневски из Пландишта, Синђелићева 31,   што је у складу са  чланом
54.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС). За именоване су
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прибављени подаци из казнене евиденције МУП Републике Србије којим се потврђује да иста немају
осуде са правним последицама (Подаци из казнене евиденције, МУП сектор за аналитику,
телекомуникационе и информационе технологије, Одељење  телекомуникационе и информационе
технологије, Одсек за аналитику и полицијске евиденције за ПУ Панчево, 05/15/7  број: 235-2708/16
од  1. септембра 2016. године)

Чланом 55. став 4. Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 -
Одлука УС) предвиђено је да изборни период новоименованог појединог члана  органа управљања
траје до истека мандата органа управљања.

На именовање Андрее Нађ из Јерменоваца,  Братства Јединства 10 и Игора Доневски из
Пландишта, Синђелићева 31 Нациoнални савет румунске   националне мањине  дао је позитивно
мишљење под  бројем 202/16   од 06.09.2016. године, а Нациoнални савет мађарске   националне
мањине  дао је позитивно мишљење под  бројем V/Z/221/2016   од 07.09.2016. године, што је у
складу са чланом 54. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС).

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана
10.10.2016. године утврдила је Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне
школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште и доставила га Скупштини Општине Пландиште на
разматрање и усвајање.

У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву Решења.

У смислу члана 54. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 -
Одлука УС), ово Решење је коначно у управном поступку.

Решење доставити:

1. Андреи Нађ, Јерменоваци,  Братства Јединства 10,
2. Игору Доневском, Пландиштe, Синђелићева 31,
3. ОШ  „Доситеј Обрадовић“ Пландиште,
4. Одсеку за друштвене делатности и повереничке послове и
5. Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-99/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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160.

На основу члана 55.  став 3.   Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015, 62/2016 -
Одлука УС) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  („Службени лист
општине Пландиште“, брoj: 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној 19.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови  Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“
Велика Греда, који су именовани као представници локалне самопураве,  пре истека мандата:

1. Бранислав Матијевић из Велике Греде и

2. Војислав Ћурчић из Милетићева.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

O б р а з л о ж е њ е

Чланом 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број:
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015, 62/2016 - Одлука УС) утврђено
је да  мандат чланова  школског одбора траје четири године  и да ће скупштина јединице локалне
самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове  на лични захтев члана.

Бранислав Матијевић из Велике Греде, 04. јула 2016. године поднео је Молбу за разрешење
са функције члана  Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда због
постојања сукоба интереса сходно члану 32. Закона о агенцији за борбу против корупције
(„Службени гласник РС“, број 97/2008, 53/2010, 66/2011 - одлука УС, 67/2013 - одлука УС, 112/2013 -
аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС).

Бранислав Матијевић именован је за члана Школског одбора Основне школе „Јован Стерија
Поповић“ Велика Греда, Решењем Скупштине општине Пландиште, број: 02-75/2014-I  од
27.11.2014. године („Сл лист општине Пландиште“, број: 21/2014), као представник локалне
самоуправе.

На предлог појединих одборничких група у Скупштини општине Пландиште, покренута је
иницијатива за разрешење Војислава Ћурчића из Милетићева, именованог  Решењем Скупштине
општине Пландиште, број: 02-89/2015-I  од 06.11.2015. године („Сл лист општине Пландиште“, број:
17/2015), као представник локалне самоуправе.
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Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана
10.10.2016. године, као овлашћени предлагач, утврдила је Предлог Решења о разрешењу два члана
Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и доставила га Скупштини
Општине Пландиште на разматрање и усвајање.

У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву Решења.

У смислу члана 54. став 15. Закона о основама  система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015, 62/2016 –
Одлука УС), ово Решење је коначно у управном поступку.

Решење доставити:

1. Браниславу Матијевићу, Велика Греда,
2. Војиславу Ћурчићу, Милетићево,
3. ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда,
4. Одсеку за друштвене делатности и повереничке послове  и
5. Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-85/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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161.

Нa основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС),
члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  („Службени лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној
19.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ДВА ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА

I

ИМЕНУЈУ СЕ  за чланови  Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика
Греда:

1. БИЉАНА ЋОРДА из Велике Греде, Вука Караџића 10  и
2. МИЛОРАД КОВАЧЕВИЋ из Велике Греде, Сoлунска 4,

као представници локалне самоуправе.

II

Мандат именованих траје до истека мандата Школског одбора Основне школе „Јован Стерија
Поповићј“ Велика Греда именованог решењем Скупштине општине Пландиште број: 02-75/2014-I  од
27.11.2014. године („Службени лист општине Пландиште“, број  21/2014).
.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

O б р а з л о ж е њ е

Чланом 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС), утврђен
је састав и именовање ограна управљања школа - школског одбора. Чланове школског одбора
предлажу Наставничко веће, из реда запослених, Савет родитеља, из реда родитеља  и јединица
локалне самоуправе. Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача.

Локална самоуправа, као овлашћени предлагач, предложила је  да се за чланове Школског
одбора  Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда  именују  Биљана Ћорда из Велике
Греде, Вука Караџића  10 и Милорад Ковачевић, Велика Греда, Солунска 4, што је у складу са
чланом 54.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС). За именоване су
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прибављени подаци из казнене евиденције МУП Републике Србије којим се потврђује да исти немају
осуде са правним последицама (Подаци из казнене евиденције, МУП сектор за аналитику,
телекомуникационе и информационе технологије, Одељење  телекомуникационе и информационе
технологије, Одсек за аналитику и полицијске евиденције за ПУ Панчево, 05/15/7  број: 235-2708/16
од  1. септембра 2016. године).

Чланом 55. став 4. Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 -
Одлука УС) предвиђено је да изборни период новоименованог појединог члана  органа управљања
траје до истека мандата органа управљања.

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана
10.10.2016. године утврдила је Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне
школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда  и доставила га Скупштини Општине Пландиште на
разматрање и усвајање.

У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву Решења.

У смислу члана 54. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 -
Одлука УС), ово Решење је коначно у управном поступку.

Решење доставити:

1. Биљани Ћорди из Велике Греде, Вука Караџића  10,
2. Милораду Ковачевићу, Велика Греда, Солунска 4,
3. ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда,
4. Одсеку за друштвене делатности и повереничке послове и
5. Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-100/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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На основу члана 55.  став 3.  тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016
- Одлука УС ) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  („Службени
лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на
седници одржаној 19.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови  Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“
Хајдучица који су именовани као представници локалне самопураве, пре истека мандата:

1. Ђуро Бајат  из Хајдучице и
2. Славољуб Игић из Хајдучице.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број:
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-Одлука УС) утврђено је
да  мандат чланова  школског одбора траје четири године  и да ће скупштина јединице локалне
самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове  када овлашћени предлагач покрене
иницијативу  за разрешење  члана органа управљања због престанка  основа по коме је именован  у
орган управљања.

Ђуро Бајат и Славољуб Игић из Хајдучице  именовани су за чланове Школског одбора
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, Решењем Скупштине општине Пландиште, број:
02-121/2015-I од  23.12.2015. године („Сл лист општине Пландиште“, број 22/2015).

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана
10.10.2016. године, као овлашћени предлагач, а на предлог појединих одборничких група у
Скупштини општине Пландиште, утврдила је Предлог Решења о разрешењу два члана  Школског
одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица и доставила га Скупштини Општине
Пландиште на разматрање и усвајање.



Стр -502- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 23 19.10.2016.

У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву Решења.

У смислу члана 54. став 15. Закона о основама о система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 -
Одлука УС), ово Решење је коначно у управном поступку.

Решење доставити:

1. Ђури Бајату, Хајдучица,
2. Славољубу Игићу, Хајдучица,
3. ОШ  „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица,
4. Одсеку за друштвене делатности и повереничке послове  и
5. Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-98/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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Нa основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС),
члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  („Службени лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној
19.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН JOВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА

I

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

1. MИШО  ХРУТКА из Хајдучице, Братства Јединства 42 и
2. МИЛАН СМИЉКОВИЋ из Хајдучице, Железничка 7а,

као представници локалне самоуправе.

II

Мандат именованих траје до истека мандата Школског одбора Основне школе „Јован
Јовановић Змај“  Хајдучица именованог решењем Скупштине општине Пландиште број: 02-53/2014-I
од  27.11.2014. године („Службени лист општине Пландиште“, број  21/2014).

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

O б р а з л о ж е њ е

Чланом 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС), утврђен
је састав и именовање ограна управљања школа - школског одбора. Чланове школског одбора
предлажу Наставничко веће, из реда запослених, Савет родитеља, из реда родитеља  и јединица
локалне самоуправе. Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача.

Локална самоуправа, као овлашћени предлагач, предложила је  да се за чланове Школског
одбора  Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица  именују Мишо Хрутка из Хајдучице,
Братства Јединства  42 и Милан Смиљковић  из Хајдучице, Железничка 7а  што је у складу са
чланом 54.  Закона о основама система образовања и („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС). За именоване су
прибављени подаци из казнене евиденције МУП Републике Србије којим се потврђује да исти немају
осуде са правним последицама  (Подаци из казнене евиденције, МУП сектор за аналитику,
телекомуникационе и информационе технологије, Одељење  телекомуникационе и информационе
технологије, Одсек за аналитику и полицијске евиденције за ПУ Панчево, 05/15/7  број: 235-2708/16
од  1. септембра 2016. године).
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Чланом 55. став 4. Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 -
Одлука УС) предвиђено је да изборни период новоименованог појединог члана  органа управљања
траје до истека мандата органа управљања .

Национални савет словачке  националне мањине  дао је позитивно мишљење на именовање
Мише Хрутка из Хајдучице, Братства Јединства  42 и Милана Смиљковић  из Хајдучице, Железничка
7а под  бројем   од 01-1031 од 02.09.2016. године, што је у складу са чланом 54. став 4. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС ).

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана
10.10.2016. године утврдила је Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне
школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица и доставила га Скупштини Општине Пландиште на
разматрање и усвајање.

У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву Решења.

У смислу члана 54. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 -
Одлука УС), ово Решење је коначно у управном поступку.

Решење доставити:

1. Миши Хрутки, Хајдучица, Братства Јединства  42,
2. Милану Смиљковићу,Хајдучица, Железничка 7а,
3. ОШ „ Јован Јовановић Змај“ Хајдучица,
4. Одсеку за друштвене делатности и повереничке послове и
5. Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-101/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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164.

На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 72/2009, 13/2016 и
30/2016 – испр.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број:
129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Пландиште
(„Службени лист Општине Пландиште“, број: 16/2008 ,17/2012 и 3/2015), Скупштина Општине
Пландиште, на седници одржаној дана 19.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВУК

КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ

I

РАЗРЕШАВА СЕ  Милош Пешевски из Велике Греде, представник оснивача, дужности члан
Управног одбора Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.

II

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-104/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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165.

На основу члана 41. став 3. и 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 72/2009,
13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, број: 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 17. и 40. став 1. тачка 10. Статута Општине
Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“ број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015 ), Скупштина
општине Пландиште, на седници одржаној дана 19.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВУК

КАРАЏИЋ“  ПЛАНДИШТЕ

I

У  Управни одбора Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште ИМЕНУЈЕ СЕ
Милош Бунчић из Велике Греде, представник оснивача, за члана.

II

Мандат члана Управног одбора Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште траје
до краја мандата Управног одбора Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште
именованог Решењем Скупштине општине Пландиште број: 02-27/2013-I од 26.02.2013. године .

III

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-105/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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Сходно члану 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'“, бр. 129/2007, 34/2010
– Одлука УС и 54/2011), а на основу члана 40. став 1. тачка 31. и члана 120. Статута општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште'“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина
општине Пландиште, на седници одржаној дана 19.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У СТАЛНОМ

САСТАВУ

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Општинској изборној комисији Општине Пландиште у сталном
саставу:

ПРЕДСЕДНИК:

- Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта, изабран на предлог одборничке групе Српске
напредне странке,

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА:

- Душан Банчевић, дипл. правник из Пландишта, изабран на предлог одборничке групе Српске
напредне странке,

ЧЛАНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВА:

1. - Зоран Петровић из Пландишта, изабран на предлог одборничке групе Српске напредне
странке, за члана,

- Младен Вујовић из Велике Греде, изабран на предлог одборничке групе Српске напредне
странке, за заменика члана,

2. - Драган Цветановски из Пландишта, изабран на предлог одборничке групе Српске
напредне странке, за члана,

- Мирјан Грбић из Пландишта, изабран на предлог одборничке групе Српске напредне
странке, за заменика члана,

3. - Гордана Маричић из Хајдучице, изабрана на предлог одборничке групе ГГ Зоран
Воркапић-УРС, за члана,

- Горан Чавић из Велике Греде, изабран на предлог одборничке групе ГГ Зоран Воркапић-
УРС, за заменика члана,

4. - Војислав Ћурчић из Милетићева, изабран на предлог одборничке групе ГГ Зоран
Воркапић-УРС, за члана,
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- Бисерка Поповић из Пландишта, изабрана на предлог одборничке групе ГГ Зоран
Воркапић-УРС, за заменика члана,

5. - Момир Гријаковић из Пландишта, изабран на предлог одборничке групе Социјалистичке
партије Србије, за члана,

- Марина Коцић из Пландишта, изабрана на предлог одборничке групе СПС, за заменика
члана,

6. - Драган Јаћимовски из Пландишта, изабран на предлог одборничке групе Демократске
странке, за члана,

- Слободан Бабић из Пландишта, изабран на предлог одборничке групе Демократске
странке, за заменика члана.

СЕКРЕТАР:

- Раде Сурла, дипл. правник из Пландишта и

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА:

- Магдалена Хорват, дипл. правник из Маргите.

II

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

Сходно члану 14. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
34/2010 – Одлука УС и 54/2011) изборну комисију јединице локалне самоуправе у сталном саставу
чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на
предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника.

Општинска изборна комисија Општине Пландиште у сталном саставу именована је Решењем
Скупштине општине Пландиште број: 02-56/2015-I од 07.08.2015. године („Службени лист Општине
Пландиште“, бр. 13/2015), а Решењем о разрешењу председника и заменика председника
Општинске изборне комисије у сталном саставу број: 02-124/2015-I  од 23.12.2015. године, као и
Решењем о именовању председника и заменика председника Општинске изборне комисије у
сталном саставу број: 02-123/2015-I  од 23.12.2015. године („Службени лист Општине Пландиште“,
бр. 22/2015) променио се председник и заменик председника Општинске изборне комисије у
сталном саставу.

Од именовања Општинске изборна комисија Општине Пландиште у сталном саставу одржани
су избори за одборнике Скупштине општине Пландиште дана 24.04.2016. године и након
конституисања Скупштине општине Пландиште формиране су нове одборничке групе у Скупштини
општине чији састав не одражава састав Општинске изборне комисије и из тог разлога потребно је
разрешити досадашњу Општинску изборну комисију Општине Пландиште у сталном саставу.
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Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној
10.10.2016. године утврдила је Предлог Решења о разрешењу Општинске изборне комисије
Општине Пландиште у сталном саставу и доставила га Скупштини општине на разматрање и
усвајање.

Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Пландиште је донела одлуку као у
диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења
Решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Разрешеном председнику и заменику председника Општинске изборне комисије,
разрешеним члановима и заменицима чланова Општинске изборне комисије, као и разрешеном
секретару и заменику секретара Општинске изборне комисије и

2.   Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-106/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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167.

На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и члана 40. став 1. тачка 31. и члана 120. Статута општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина
општине Пландиште, на седници одржаној 19.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У СТАЛНОМ

САСТАВУ

I

У Општинску изборну комисију општине Пландиште у сталном саставу именују се:

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:

- Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,

ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:

- Магдалена Тошић, дипл. правник из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,

ЗА ЧЛАНОВЕ И ЗАМЕНИКЕ ЧЛАНОВА:

1. - Александар Величковски из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, за члана,

- Наташа Бајић из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, за заменика члана,

2. - Драган Цветановски из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, за члана,

- Војислав Ћурчић из Милетићева, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, за заменика члана,

3. - Гордана Маричић из Хајдучице, на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо - Зоран
Воркапић, за члана,

- Горан Чавић из Велике Греде, на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо - Зоран
Воркапић, за заменика члана,

4. - Слађана Мушкиња из Пландишта, на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо - Зоран
Воркапић, за члана,
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- Бисерка Поповић из Пландишта, на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо - Зоран
Воркапић, за заменика члана,

5. - Момир Гријаковић из Пландишта, на предлог Одборничке групе Социјалистичке партије
Србије, за члана,

- Марина Коцић из Пландишта, на предлог Одборничке групе Социјалистичке партије
Србије, за заменика члана,

6. - Ервин Халас из Јерменоваца, на предлог Одборничке групе ЛСВ-ЛДП, за члана,

- Драган Марковић из Пландишта, на предлог Одборничке групе ЛСВ-ЛДП, за заменика
члана.

II

За секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије именују се:

- Раде Сурла, дипл. правник, за секретара.

- Милош Манојловић, дипл. правник, за заменика секретара.

III

Чланови Општинске изборне комисије, њихови заменици, секретар Општинске изборне
комисије и његов заменик, именују се на период од 4 године.

IV

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

Одредбом члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
34/2010 – Одлука УС и 54/2011) прописано је да изборну комисију у сталном саставу чине
председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на
предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника,
да изборна комисија има секретара кога именује скупштина јединице локалне самоуправе и
секретар учествује у раду комисије без права одлучивања, да председник, чланови изборне
комисије у сталном саставу и њен секретар имају заменике и да се за председника, заменика
председника, секретара и заменика секретара изборне комисије именује лице које је дипломирани
правник.

Чланом 13. став 4. Закона о локалним изборима прописано је да у решењу о именовању
председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног имена председника, односно
члана, мора бити наведена његова политичка припадност или назив странке, односно страначке
коалиције на чији предлог је именован.

У складу са чланом 30. став 1. Закона о избору народних („Сл. гласник РС“, бр. 35/2000,
57/2003 – одлука УСРС, 72/2003 – др. закон, 75/2003 – др. закон, 18/2004, 101/2005 – др. закон,
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85/2005 – др. закон, 28/2011 и 104/2009 – др. закон), чије се одредбе о именовању у изборне
комисије сходно члану 58. Закона о локалним изборима примењују и на избор одборника, чланови
општинских изборних комисија се именују на четири године.

На конститутивној седници Скупштине општине Пландиште одржаној 24. маја 2016. године,
потврђени су мандати одборника Скупштине општине Пландиште, изабраних на изборима одржаним
24. априла 2016. године и у Скупштини општине Пландиште образоване су четири одборничке групе,
и то: Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ са 14 одборника, Одборничка
група ГГ Ми можемо - Зоран Воркапић са пет одборника, Одборничка група Социјалистичка партија
Србије са два одборника и Одборничка група „Лига социјалдемократа Војводине и Либерално-
депократска партија“ са два одборника. Имајући у виду број одборника по одборничким групама
образованим у Скупштини општине Пландиште, одборничке групе у Скупштини општине Пландиште
доставиле су председнику Скупштине општине Пландиште своје предлоге за председника и чланове
Општинске изборне комисије Општине Пландиште у сталном саставу, као и за њихове заменике.

На основу ових предлога Комисија за кадровска, административна питања и радне односе
Скупштине општине Пландиште на седници одржаној 10.10.2016. године утврдила је Предлог
Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу и доставила га Скупштини
општине на разматрање и усвајање.

Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Пландиште је донела одлуку као у
диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења
Решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Предсeднику, заменику председника, члановима, заменицима чланова, секретару и
заменику секретара Општинске изборне комисије Општине Пландиште,

2.   Одељењу за привреду, финансије, планирање и грађење - Одсек за привреду и финансије
и

3. Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-107/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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168.

На основу члана 114. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и на основу члана 4. и 5. 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 19.10.2016.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О  РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

I

1. РАЗРЕШАВА  СЕ Божана Ћалић из Пландишта, функције члана Савета за
међунационалне односе Општине Пландиште.

2. РАЗРЕШАВА СЕ Дивна Илић из Пландишта функције  заменика члана Савета за
међунационалне односе Општине Пландиште..

II

Решење објавити у  „Службеном листу Општине Пландиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом  114. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број
16/2008, 17/2012 и 3/2015) предвиђено је да Скупштина општине бира чланове Савета за
међунационалне односе међу истакнутим припадницима српског народа и националних мањина.
Чланове Савета српске националности ако грађани српске националности чине већину укупног
становништва на територији Општине, предлаже радно тело Скупштине општине надлежно за
административна и кадровска питања.

Чланом  5. став 2. Одлуке о делокругу, саставу, избору чланова и начину рада Савета за
међунационалне односе („Службени лист општине Пландиште“, број 22/2008) прописано је да
чланове Савета националних мањина предлажу национални савети, а чланове савета који су
припадници националних мањина који немају националне савете и чланове српске националности,
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предлаже Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине
Пландиште, а на иницијативу Општинског већа општине Пландиште.

Сходно овим одредбама Статута општине Пландиште и Одлуке о делокругу, саставу,
избору чланова и начину рада Савета за међунационалне односе који се односе на избор чланова
Савета, приступило се и разрешењу чланова Савета на основу иницијативе Општинског већа
Општине Пландиште број 90-4/2016-III од 01.06.2016. године и по предлогу Комисијe за кадровска,
административна питања и радне односе Скупштине општине Пландиште, која је на седници
одржаној 10.10.2016. године утврдила Предлог Решења о разрешењу члана и заменика члана
Савета за међунационалне односе Општине Пландиште и доставила га Скупштини општине
Пландиште на разматрање и усвајање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 90-6/2016-I
Датум: 19.10.2016. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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169.

На основу члана 114. став 1. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) 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
19.10.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ

ПЛАНДИШТЕ

I

За чланa и заменикa члана Савета за међунационалне односе Општине Пландиште (у даљем
тексту: Савет) из редова српске националности са територије Општине Пландише бирају се по
предлогу Комисијe за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине
Пландиште:

- Славица Цветићанин из Пландишта, за члана,

- Зоран Брдар из Пландишта, за заменика члана.

II

Мандат члана и заменика члана Савета траје до краја мандата чланова и заменика чланова
Савета изабраних на седници Скупштине општине Пландиште  28.11.2013. године Решењем број:
90-4/2013-I од 28.11.2013. године.

III

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 90-11/2016-I
Датум: 19.10.2016. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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170.

На основу члана 40. став 1. тачка 20.  Статута општине Пландиште („Службени лист
Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) члана 3. и 4. Одлуке о радним телима
Скупштине општине Пландиште(„Службени лист Општине Пландиште“, бр. 13/2016), члана 2. став 2.
Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање („Службени лист Општине Пландиште“, бр.
8/2006),  Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 19.10.2016. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

I

У Локални савет  за запошљавање  Општине Пландиште ИМЕНУЈУ СЕ за председника и
чланове:

1. Љубомир Ракић, представник  Скупштине општине Пландиште, за председника,
2. Соња Радаков Грабеж, представница Националне службе за запошљавање, Филијала

Вршац, за члана,
3. Драган Цветановски, представник Већа Синдиката за општине Вршац, Алибунар, Белу

Цркву и Пландиште Савеза самосталних синдиката Србије, за члана,
4. Душица Бељин, представница Општег удружења предузетника општине Пландиште, за

члана и
5. Љиљана Љујић, представница Центра за социјални рад Пландиште, за члана.

II

За заменикa председника и заменике чланова Локалног савета за запошљавање ИМЕНУЈУ
СЕ:

1. Перица Сурла, представник Скупштине општине Пландиште, за заменика председника,
2. Елена Латковић, представница Националне службе за запошљавање, Филијала Вршац, за

заменицу члана,
3. Весна Димитровски, представница Већа Синдиката за општине Вршац, Алибунар, Белу

Цркву и Пландиште Савеза самосталних синдиката Србије, за заменика члана,
4. Зоран Малбаша, представник Општег удружења предузетника општине Пландиште, за

заменика члана и
5. Мирјана Манојловић, представница Центра за социјални рад општине Пландиште, за

заменицу члана.
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III

Чланови Савета се именују на мандатни период од четири године.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-94/2016-I
Датум: 19.10.2016. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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171.

На основу члана 45. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 46. став 1. Пословника о раду Скупштине
општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина
општине Пландиште на седници одржаној дана 19.10.2016. године донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА

ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ:

- Татјана Ђорђијевски из Дужина, председник Комисије за кадровска, административна
питања и радне односе и

- Александра Чати из Велике Греде, члан Комисије за кадровска, административна
питања и радне односе.

II

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-108/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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172.

На основу члана 45. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“, бр.16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 46. став 1. Пословника о раду Скупштине
општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина
општине Пландиште на седници одржаној дана 19.10.2016. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА

ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ

I

У Комисију за кадровска, административна питања и радне односе БИРАЈУ СЕ:

- Ана-Марија Пинтер из Јерменоваца, за председника и

- Горица Стефановић из Пландишта, за члана.

II

Мандат Ана-Марији Пинтер, председнику и Горици Стефановић, члану Комисије за
кадровска, административна питања и радне односе траје до истека мандата Скупштине општине
Пландиште која их је бирала.

III

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-109/2016-I
Дана: 19.10.2016. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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173.

На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС",
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 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 18.10.2016. године донело

3 А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ПЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ ПЕТА допуна Плана јавних набавки за 2016. годину.

II

У Плану јавних набаки за 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016, 2/2016,
3/2016,13/2016 и 19/2016), МЕЊАЈУ СЕ следеће јавне набавке:

- у јавној набавци под редним бројем 1.1.8 „Набавка грађевинског материјала за побољашање
услова становања и породице избеглица на територији општине Пландиште“ мења се планирана
средства у буџету/фин.плану износ „750.000“ замењује се износом „1.050.000“ и мењају се оквирни
датуми покретања поступка и закључења уговора „март 2016 - април 2016“ замењују се „ октобар
2016 - новембар 2016“;

- у јавној набавци под редним бројем 1.3.1 „Радови на обележавању хоризонталне
саобраћајне сигнализације у Пландишту“, мења се планирана средства у буџету/фин.плану износ од
„1.000.000“  и замењује се износом „1.250.000“ и мењају се оквирни датуми покретања поступка и
закључења уговора „мај 2016 - јул 2016“ замењују се „октобар 2016 - новембар 2016“.

III

Из Плана јавних набавки у 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016,
2/2016, 3/2016,13/2016 и 19/2016) БРИШE СЕ следећa јавнa набавкa:

-јавна набавка под редним бројем 1.3.10. „Одржавање заштићених паркова природе у
општини Пландиште и стручни надзор“;
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IV

У Плану јавних набаки за 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016,
2/2016, 3/2016, 13/2016 и 19/2016), мења се укупна вредност добара и износ од „8.720.000“ замењује
се износом од „9.020.000“ динара, мења се укупна вредност услуга и износ од „29.817.000“ замењује
се износом од „31.567.000“ динара и мења се укупна вредност радова и износ од „31.642.671“
замењује се износом од „104.682.900“ динара и мења се укупна вредност Плана јавних набавки и
износ од „70.179.671“ замењује се износом од „145.269.900“ динара без ПДВ-а.

V

Закључак и Пета допуна Плана јавних набавки за 2016. годину, објавиће се у „Службеном листу
Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-177/2016-III
Дана: 18.10.2016. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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174.
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175.

На основу члана 44. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени
лист Општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Комисија за друштвене делатности на седници
одржаној дана 17.10.2016. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

I

ЖЕЉКО ЦЕСНАК из Пландишта БИРА СЕ за заменика председника Комисијe за
друштвене делатности.

II

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-113/2016-I
Дана: 17.10.2016. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Анђелко Мишељић, с.р.
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176.

ИСПРАВКА
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ У ПЛАНДИШТУ

У Службеном листу општине Пландиште бр. 22/2016 од 12.10.2016. године у ПРАВИЛНИКУ О
НАЧИНУ И УСЛОВИМА РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ У ПЛАНДИШТУ у преамбули на страни 440 између речи
„одржаној“ и броја „2016.“ уместо црте треба да стоје бројеви „12.10.“, а у заглављу на страни 443
између речи „Дана:“ и броја „2016.“ треба да стоје бројеви „12.10.“.
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