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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

 

 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 38 

26300 П Л А Н Д И Ш Т Е 

Тел. 013/861 033 (централа) 

ФАКС 013/861 134 

Еmail:office@plandiste-opstina.rs 

ПИБ: 102002904 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08057567 

 

 

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја (''Службени гласник РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду 

и објављивање информатора о раду државног органа (''Службени гласник РС'', бр. 

68/2010) органи  Општине Пландиште израдили су и објавили Информатор о раду 

органа Општине Пландиште (у даљем тексту: Информатор) дана    октобра 2013.године 

 Информатор је израђен на основу података  достављених од стране овлашћених 

службених лица организационих јединица Општинске управе, као и општих аката 

органа града.    

 Информатор је израђен у електронском облику и објављен је на веб презентацији 

општине Пландиште: www.plandiste-opstina.rs 

 Заинтересована лица имају право увида у информатор без накнаде, као и 

добијање штампане копије, уз накнаду, у Канцеларији за локално-економски развој . 

 Информатор садржи податке о буџету; надлежности oпштине Пландиште; 

организациону шему органа општине; организацију и рад органа општине и 

надлежност органа општине: Скупштине општине, Председника општине, Општинског 

већа, Општинске управе; организациону шему Општинске управе општине Пландиште 

и организацију и делокруг Општинске управе и друго у складу са Упутством. 

 Одговорно лице за тачност и потпуност података које садржи Информатор у 

делу који се односи на: 

 - Скупштину општине Пландиште је: председник Скупштине општине, Раде 

Клашња, дипл. правник;  

 - Председника општине је:Председник општине Пландиште,Милан Селаковић, 

дипл. инг. информатике; 

 -Општинске управе је: начелница Општинске  управе општине Пландиште, 

Александра Одавић Мак, дипл. правник.  
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
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2.2. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

 

 Општина врши надлежности општине утврђене Уставом и Законом, послове из 

оквира права и дужности  Републике који су му законом поверени, као и послове које 

му повери Аутономна Покрајина Војводине својом одлуком.  

  Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа у складу са 

Уставом и законом:    

1) доноси програме развоја општине и појединих делатности; 

2) доноси просторни план Општине; 

3) доноси урбанистичке планове; 

4) доноси буџет и усваја завршни рачун; 

5) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање 

висине локалних  такса и накнада; 

6) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и 

дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 

производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски 

превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у Општини, одржавање 

депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, 

рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, 

уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, 

материјалне и друге услове за њихово обављање; оснива јавна предузећа ради 

обављања комуналних делатности на својој територији; 

7) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и 

утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда; 

8) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке 

просторије у стамбеним зградама; 

9) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење 

послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде 

за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 

10) доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара 

се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, промовише економске 

потенцијале Општине, иницира усклађивање образовних профила у школама са 

потребама привреде, олакшава пословање постојећих привредних субјеката и 

подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних места; 

11) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује 

висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем 

пословног простора; 

12) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите 

природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне 

акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим 

интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и 

унапређење животне средине; 

13) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију 

и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и 

некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 

14) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника; 

15) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на 

територији Општине, и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу 

градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; 
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16) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног 

министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; 

17) оснива установе и организације у области основног образовања и културе, примарне 

здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и 

обезбеђује њихово функционисање;   

18) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово 

функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите, које 

оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање 

услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности 

установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља 

послове државног старатеља; 

19) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за 

Општину и  националне заједнице чији припадници живе на територији Општине, 

подстиче развој културног и уметничког стваралаштва припадника свих 

националних заједница на територији Општине, обезбеђује средства за 

финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја 

за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији 

Општине и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији 

је оснивач;  

20) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара 

и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 

21) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара 

се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу 

пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури; 

22) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и 

чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и 

водопривредне дозволе за објекте локалног значаја; 

23) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са 

природним лековитим својствима; 

24) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину 

боравишне таксе; 

25) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно 

време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за 

њихов рад; 

26) управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о 

њиховом очувању и увећању; 

27) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и 

егзотичних животиња; 

28) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 

29) образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову 

организацију и рад; 

30) ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права;  

31) доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања 

једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој 

различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, 

као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и 

подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-

хуманитарним организацијама на својој територији; 

32) подстиче и помаже развој задругарства; 

33) организује службу правне помоћи грађанима; 
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34) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 

колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о 

остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја 

стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања 

права и отклањање неравноправности; 

35) утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на 

територији Општине и обезбеђује њихово равноправно коришћење у поступцима 

пред органима Општине, јавним предузећима, установама и организацијама и 

службама чији је оснивач Општина; обезбеђује исписивање назива места, река, 

језера и других географских назива, назива улица и тргова, назива органа Општине, 

саобраћајних знакова, обавештења и упозорења за јавност, и других јавних натписа 

на језику и писму националне мањине који је у службеној употреби у Општини 

према његовој традицији; 

36) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно 

информисање на српском језику и језицима националних мањина који се користе на 

територији Општине, оснива телевизијске и радио станице ради извештавања на 

језицима националних мањина који су у Општини у службеној употреби, као и ради 

извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када 

тако извештавање представља достигнути ниво мањинских права ; 

37) прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 

38) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа 

и других општих аката из надлежности Општине; 

39) уређује организацију и рад мировних већа; 

40) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине; 

41) помаже рад организација и удружења грађана; 

42) уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и 

акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање; 

43) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, 

законом, Статутом и другим актима. 

 

 

2.3. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције 

локалне власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом. 

 Председник Скупштине општине Пландиште: Раде Клашња 

 Заменик председника Скупштине општине Пландиште: Душан Јеличић 

  Секретар Скупштине општине: Золтан Ковач  

Скупштина општине Пландиште има 23 одборника:  

Име Презиме Годиште Занимање Странка/коалиција/ГГ 

Раде Клашња 1955 Дипломирани 

правник 

Демократска странка – Борис 

Тадић 

Драгана Јаћимовски 1963 Професор разредне 

наставе 

Демократска странка – Борис 

Тадић 

Драган Стефановски 1961 Дипломирани 

инжењер заштите 

биља 

Демократска странка – Борис 

Тадић 

Викентије Нистор 1962 Наставник разредне 

наставе 

Демократска странка – Борис 

Тадић 

Ана-Марија Пинтор 1982 Дипломирани 

економиста 

Демократска странка – Борис 

Тадић 

http://www.zrenjanin.rs/1-25-0-0/Skupstina-grada
http://www.zrenjanin.rs/1-25-0-0/Skupstina-grada
http://www.zrenjanin.rs/1-25-0-0/Skupstina-grada
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Горан Латковић 1974 Пољопривредни 

техничар 

Демократска странка – Борис 

Тадић 

Снежана Малијар 1965 Економски техничар Демократска странка – Борис 

Тадић 

Мирјана Танасковић 1961 Др. медицине – 

специјалиста 

педијатар 

Демократска странка – Борис 

Тадић 

Зоран Воркапић 1965 Дипломирани 

инжењер машинства 

Зоран Воркапић – Уједињени 

региони Србије 

Јасмина Ђорђијевски 1981 Дипломирани 

инжењер 

органске хемијске 

технологије 

Зоран Воркапић – Уједињени 

региони Србије 

Јагода Бањанин 1960 Дипломирани 

ветеринар 

Зоран Воркапић – Уједињени 

региони Србије 

Душан Ћурчић 1971 Машински техничар Зоран Воркапић – Уједињени 

региони Србије 

Зоран Петковић 1968 Геометар Зоран Воркапић – Уједињени 

региони Србије 

Зоран Кнежевић 1967 Ветеринарски 

техничар 

Зоран Воркапић – Уједињени 

региони Србије 

Владимир Хуђец 1957 Новинар Зоран Воркапић – Уједињени 

региони Србије 

Сава Савков 1961 Дипломирани 

ветеринар 

Ивица Дачић – Социјалистичка 

партија Србије (СПС), 

Партија уједињених пензионера 

(ПУПС), Јединствена Србија 

(ЈС), Социјалдемократска 

партија Србије (СДПС) 

Нада Лунц 1964 Дипломирани 

правник 

Ивица Дачић – Социјалистичка 

партија Србије (СПС), 

Партија уједињених пензионера 

(ПУПС), Јединствена Србија 

(ЈС), Социјалдемократска 

партија Србије (СДПС) 

Мирослав Петровић 1980 Дипломирани 

инжењер производног 

менаџмента 

Ивица Дачић – Социјалистичка 

партија Србије (СПС), 

Партија уједињених пензионера 

(ПУПС), Јединствена Србија 

(ЈС), Социјалдемократска 

партија Србије (СДПС) 

Душан Јеличић 1949 Пољопривредник Лига социјалдемократа 

Војводине – Ненад Чанак 

Татјана Ђорђијевски 1970 Професор Лига социјалдемократа 

Војводине – Ненад Чанак 

Горан Доневски 1978 Дипломирани 

економиста 

Покренимо Пландиште – 

Томислав Николић Српска 

напредна странка 

Златко Николовски 1985 Дипломирани Покренимо Пландиште – 
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машински инжењер Томислав Николић Српска 

напредна странка 

Душан Ћук 1986 Машински техничар Чедомир Јовановић – 

ПРЕОКРЕТ Либерално 

демократска партија, 

Социјалдемократска унија 

 

Телефон: (013) 861 033  

Факс (013) 861 134 

 

 

 Надлежности Скупштине општине:  

Скупштина општине, у складу са законом: 

1) доноси Статут општине и Пословник Скупштине општине; 

2) доноси буџет и  завршни рачун; 

3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање 

висине локалних такса и накнада; 

4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промена 

територије општине; 

5) доноси програм развоја Општине и појединих делатности; 

6) доноси просторни план и урбанистичке планове  и уређује коришћење 

грађевинског земљишта; 

7) доноси прописе и друге опште акте; 

8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, 

изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује 

предлог одлуке о самодоприносу; 

9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом 

општине и врши надзор над њиховим радом; 

10) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре 

јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач  и даје 

сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 

11) бира и разрешава председника Скупштине  и заменика председника Скупштине ; 

12) поставља и разрешава секретара Скупштине ; 

13) бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине , 

бира заменика председника општине  и чланове Општинског већа; 

14) утврђује општинске  таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по 

закону; 

15) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 

16) доноси акт о јавном задуживању Општине у складу са законом којим се уређује 

јавни дуг; 

17) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа 

општине у сагласност Владе Републике Србије 

18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 

19) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 

20) оснива стална и повремена радна тела за разматрања питања из њене 

надлежности; 

21) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 

самоуправу; 

22) разматра извештаје о раду и даје саглсност на програм рада корисника буџета; 
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23) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, 

невладиним организацијама;  

24) информише јавност о свом раду; 

25) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег 

акта Републике Србије или Аутономне Покрајине Војводине којим се повређује 

право на локалну самоуправу; 

26) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 

27) разматра извештаје о раду и даје сагласност  на програм рада корисника 

средстава буџета и јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је 

оснивач или већински власник Општина; 

28)  размтра извештаје Савета за међунационалне односе 

29) усваја етички кодекс понашања функционера  

30) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 

31) обавља и друге послове утврђене  законом, овим Статутом и другим актима 

32)  
2.4. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ      

 

Председник општине: Милан Селаковић  

Заменик председника општине: Ендре Сабо   

 Председник општине је извршни орган општине.  

 

 

Надлежност председника општине:  

 

1) представља и заступа Општину; 

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 

3) наредбодавац је за извршење буџета; 

4) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских 

средстава; 

5) даје сагласност на општа акте којима се уређују број и структура запослених у 

установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру 

запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела 

програма корисника буџета Општине; 

6) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о 

давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности 

које користе органи Општине, уз сагласнот Дирекције за имовину Републике 

Србије; 

7) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или            

одлуком Скупштине општине 

 

9) информише јавност о свом раду; 

10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или 

радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење 

надлежности  Општине; 

11) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

надлежности 

12) врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим актима.  

 

http://www.zrenjanin.rs/1-182-26-0/Zamenik-gradonacelnika
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Председник општине је одговоран за благовремено достављање података, списа 

и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно  Аутономне Покрајине 

Војводине, који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и 

Општинске управе. 

 

 

2.5. ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ 

 

 Општинско веће је извршни орган општине. 

 Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и 7 

чланова. (Према Статуту је одређено да Општинско веће има 9 чланова). 

 Председник општине Милан Селаковић је председник Општинског већа. 

председник општине  представља Општинско веће, сазива и води његове седнице. 

 Заменик председника општине  Ендре Сабо по функцији је члан Општинског 

већа. 

 Чланови Општинског већа су: Милорад Стоилковски, Бојана Јовановић, 

Михај Микша, Милорад Новаковић, Мориц Лајош, Зоран Мркобрада и Златко 

Влатковић. 
Телефон: (013) 861 033 

Факс (013) 861 134 

    

Надлежност Општинског  већа:  

 

1) предлаже статут, буџет и друге одлуке акте које доноси Скупштина општине; 

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 

           општине; 

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не  

донесе буџет пре почетка фискалне године; 

4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте 

Општинске управе, који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим 

актом или одлуком које доноси Скупштина општине; 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,  

           предузећа и установа и других организација у управним стварима из 

надлежности  

           Општине; 

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 

Републике, односно аутономне покрајине; 

7) поставља и разрешава начелника Општинске управе; 

8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

надлежности; 

9) информише јавност о свом раду;  

10) доноси Пословник о раду на предлог председника општине; 

11) поставља секретара Општинског већа на предлог председника општине 

12) врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом, одлукама Скупштинe 

општине и другим актима. 

 

 

 

 

 

http://www.zrenjanin.rs/1-27-0-0/Gradsko-vece
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2.6.  ОПШТИНСКА   УПРАВА 

 

 Општинска  управа је образована као јединствени орган. 

Образује се за вршење послова локалне самоуправе утврђених уставом, законом, 

статутом и другим прописима. 

Општинска управа, поред послова из става 1. овог члана, врши и поверене 

надлежности Републике Србије.  

 Начелник Општинске управе Општине Пландиште је Александра Одавић Мак, 

дипломирани правник постављена Решењем Општинског већа , на 5 година. 

 

Телефон: 013/861 033 

e-mail:office@plandiste-opstina.rs 

  

Надлежност Општинске  управе:  

 

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, 

Председник општине и Општинско веће; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника општине и 

Општинског већа; 

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, 

предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности 

Општине; 

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих 

аката Скупштине општине; 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник 

општине и Општинско веће; 

7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности  Општине 

и поверених послова, председнику општине, Општинском већу и Скупштини 

општине по потреби, а најмање једном годишње. 

 

 Рад Општинске   управе је организован по организационим јединицама и то: 

Одељење за општу управу и скупштинске послове и Одељење за привреду, финансије , 

планирање и грађење. У оквиру одељења образовано је укупно 6 одсека.  

 На дан 18.10.2013. године, у радном односу у Општинској  управи Општине 

Пландиште  запослено је укупно 48 (на неодређено време 42 запослена, на одређено 

време 6 запослених .  

 

 

Ред. 

бр. 

Организациона јединица Број 

запослених 

Број радних 

места по 

систематизацији 

1. Одељење за општу управу и скупштинске 

послове 

29 43 

1.2. Одсек за општу управу  29 37 

1.3. Одсек за друштвене делатности и повереничке 

послове 

4 5 

2 Одељење за привреду, финансије , планирање и 

грађење 

15 23 

2.1. Одсек за привреду и финансије 6 7 
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2.2. Одсек за  планирање и грађење 5 9 

2.3. Одсек за локалну пореску администрацију 2 4 

2.4. Одсек за пољопривреду 2 2 

 У К У П Н О: 48 66 

 

 

 Изабрана и постављена лица, у радном односу у органима општине  (Скупштина 

општине, Председник општине , Општинско веће и Општинска управа) су:  

 

 -Начелник Општинске управе ,  

 -Председник општине  

            -Заменик председника општине, 

            -Председник Скупштине општине 

 -Секретар Скупштине општине, 

   

2.7. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ  УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

  

Одељење за општу управу и скупштинске послове врши послове који се односе 

на: задовољавање одређених потреба грађана у области основног образовања, 

примарне здравстрвене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, 

културе, физичке културе, информисања,  остваривања надзора над законитошћу 

рада установа у области друштвених делатности чији је оснивач општина; врши 

послове у вези збрињавања избеглица на територији   општине;   врши   послове   

за   борачку   и   инвалидску   заштиту;   унапређење организације рада и 

модернизацију општинске управе; примену закона и других прописа у општем 

управном поступку у општинској управи; избор одборника за Скупштину 

општине; вођење регистра становника и општег бирачког списка; послови 

пријемне канцеларије – писарнице и архиве; оверу потписа рукописа  и преписа; 

издавање радних књижица и вођење регистра о радним књижицама; надзор над 

радом месних канцеларија; матичне књиге, књиге држављана;  решавање  у  

управним  стварима  ако  прописима  није  одређено  који  је  орган управе 

стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари, а то не може да 

се утврди ни по природи ствари; мировна већа; употребу грба и заставе општине; 

вођење персоналне евиденције у вези са радним односима; коришћење 

биротехничких и других средстава  и  опреме;  коришћење  и  одржавање  зграда  

и  службених просторија; обезбење рационалног коришћења пословног 

простора; превоз моторним возилима и друге сервисне услуге; оперативне 

послове за општински центар за обавештавање и послове одбране; послове 

текућег инвестиционог одржавања и обезбеђивања пословних зграда; обавља 

послове за потребе председника општине, Скупштине општине, општинског већа 

и њихових тела; врши  стручне и организационе послове који се односе на: 

припремање седница, обраду аката усвојених на седницама; сређивање 

евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду председника 

општине, Скупштине и општинског већа; пружање стручне помоћи одборничким 

групама у изради предлога које подносе Скупштини и њеним телима; пружање 

стручне помоћи одборницима; прибављање одговора и обавештења које 

одборници траже; представке и предлоге грађана; пружање правне помоћи 

грађанима; избор именовања и постављења; вођење одговарајућих евиденција; 

протоколарне послове за потребе председника општине, Скупштине и 

општинског већа; врши проверу усаглашености нормативних аката (одлука, 
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решења и закључака) које доноси председник општине, Скупштин општине  и 

Општинско веће са законом и другим прописима и друге послове. 

   
 

     2.7.1.Одсек за општу управу и скупштинске послове 

     2.7.2.Одсек за друштвене делатности и повереничке послове 

 

2.8. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ГРАЂЕЊЕ 
  

Одељење за привреду, финансије, планирање и грађење врши послове који се 

односе на: пољопривреду, задругарство; шумарство; водопривреду; туризам и 

угоститељство; занатство; робне резерве и снабдевање становништва; припрему и 

реализацију буџета и завршног рачуна; праћење остваривања јавних прихода 

буџета; организацију финансијских и рачуноводствених   послова   буџета;   

инспекцијски   надзор   над   коришћењем   буџетских средстава; самодопринос, 

финансијско-материјалне и књиговодствене послове буџета, фондова и рачуна 

посебних намена и друге послове из области финансијско-материјалног 

пословања за потребе општинске управе; вршење обрачуна ревалоризације и 

откупа станова; пружање финансијских услуга другим органима и 

организацијама по посебним уговорима; обављање  имовинско-правних послова  

који  се  односе  на  заштиту, очување  и  евиденцију непокретности општине; 

управљање, коришћење и располагање непокретностима општине; промет 

земљишта и зграда, продају станова и др.; уређење, развој и обављање 

комуналних делатности; старање о обезбеђивању материјалних и других услова 

за трајно обављање комуналних делатности; праћење остваривања основних 

комуналних  функција (снабдевање водом и одвођење отпадних вода, чишћење 

јавних површина, одржавање јавних зелених површина, јавне расвете, саобраћаја 

и др. у складу са законом); прати доношење програма и планова комуналних 

предузећа на територији општине и њихову реализацију; врши надзор над 

обављањем комуналних делатности; води регистар улица, тргова и зграда и 

одрећује кућне бројеве; прати остваривање програма уређивања грађевинског 

земљишта; издаје одобрења за грађење; обезбеђује технички преглед и издавање 

употребне дозволе за објекте комуналне инфраструктуре за које општина уступа 

градско грађевинско земљиште; стамбену изградњу и одржавање стамбених 

зграда; обавља послове везане за изградњу, одржавање и коришћење локалних и 

некатегорисаних путева, улица и других јавних објеката и површина од значаја за 

општину; ванлинијски превоз путника; такси превоз; послове у вези са ценама 

стамбено-комуналних услуга; проверу исправности техничке документације; 

припрему за доношење и спровођење урбанистичких планова; евидентирање 

бесправно изграђених објеката  и  њихово  усклађивање  са  планским  актима;  

издавање  одобрења  за  грађење; технички преглед и издавање употребних 

дозвола за објекте за које је надлежна општина; издавање дозволе за обављање 

самосталне делатности; вођење регистра радњи; израду нацрта програма развоја 

мале привреде; просторни размештај објеката мале привреде; аналитичко 
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праћење стања у приватној својини; послове који се односе на мере заштите у 

планирању и изградњи објеката; заштиту ваздуха; заштиту земљишта; заштиту 

шума; заштиту вода; заштиту биљног и животињског света; заштиту природних 

добара и заштиту од буке; заштиту од отпадних и опасних материја ; држање и 

заштиту животиња; природна лековита својства  у  одређеним  подручјима;  

обављање  инспекцијског  надзора  над  извршавањем прописа из надлежности 

општина и то: грађевинске, комуналне, инспекције заштите животне средине и 

других инспекција у складу са законом; обавља и друге послове. 

      2.8.1. Одсек за привреду и финансије 

      2.8.2. Одсек за урбанизам, планирање и изградњу 

      2.8.3. Одсек за локалну пореску администрацију 

      2.8.4. Одсек за пољопривреду 
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2.9. ШЕМА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
Тел: 013/861 033, Факс: 013/861-134; e-mail:office@plandiste-opstina.rs 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ: Александра Одавић Мак 

Тел: 013/861 033 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

                 ШЕФ ОДЕЉЕЊА:  

ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 

   

ШЕФ ОДСЕКА: Ленуца Богдановић 

Тел: 062/ 80 98 650; e-mail: 

lenuca.bogdanovic@plandiste-opstina.rs 

ОДСЕК ЗАДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ И ПОВЕРЕНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

   ШЕФ ОДСЕКА: Олга Димитровски 

Тел: 062/ 80 98 607; e-mail: 

olga.dimitrovski@plandiste-opstina.rs 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ,  

ПЛАНИРАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ 
 

                 ШЕФ ОДЕЉЕЊА:  

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И 

ФИНАНСИЈЕ 

 

    ШЕФ ОДСЕКА: Јожеф Борош 

Тел: 062/ 80 98 631; e-mail: 

jozef.boros@plandiste-opstina.rs 

ОДСЕК ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 

ГРАЂЕЊЕ 

 

    ШЕФ ОДСЕКА: Никола Познић 

Тел: 062/ 80 98 604; e-mail: 

nikola.poznic@plandiste-opstina.rs 

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 

АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 

  ШЕФ ОДСЕКА: Александар Савков 

Тел: 062/ 80 98 630; e-mail: 

aleksandar.savkov@plandiste-opstina.rs 

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

 

    ШЕФ ОДСЕКА: Зоран Мајкић 

Тел: 062/ 80 98 606; e-mail: 

zoran.majkic@plandiste-opstina.rs 
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3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

 

3.1. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

 Председник општине Пландиште: Милан Селаковић,дипл.инг.информатике - 

надлежност Председника општине 

 Заменик Председника општине Пландиште: Ендре Сабо, замењује 

Председника општине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју 

дужност  

  

 

3.2. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 Председник Скупштине општине Пландиште: Раде Клашња, организује рад 

Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са 

председником општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, 

пописује акта која Скупштина општине доноси и врши и друге послове утврђене 

законом, Статутом  општине, Пословником Скупштине општине Пландиште и 

одлукама Скупштине.  

 Заменик председника Скупштине општине Пландиште: Душан Јеличић, 

замењује председника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју 

дужност. 

 Секретар Скупштине општине Пландиште: Золтан Ковач, стара се о 

обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине 

општинеа и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за 

њихов рад. Такође је одговорна за благовремено достављање података, списа и исправа, 

када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне Покрајине који врши 

надзор над радом и актима Скупштине општине. 

   

 

3.3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

 Чланови Општинског већа су: Милорад Стоилковски, Бојана Јовановић, 

Михај Микша, Милорад Новаковић, Мориц Лајош, Зоран Мркобрада и Златко 

Влатковић.  

Имају право и дужност да предлажу претресање појединих питања из надлежности 

Општинског већа; учествују у претресању и одлучивању о тим питањима; учествују у 

раду радних тела која образује председник општине; одговорни су за спровођење аката 

Општинског већа, послова које им је одредио председник општине, извршавање 

поверених надлежности из оквира права и дужности Републике односно Аутономне 

Покрајине, извршавање одлука и других аката Скупштине општине као и за 

благовремено решавање у управном поступку и вршењу надзора над радом Општинске 

управе.  

 Председник Општинског већа је председник општине Пландиште: Милан 

Селаковић, дипл. инг. информатике, представља Општинско веће, сазива и води његове 

седнице, одговоран је за законитост рада Општинског већа и може образовати стална и 

повремена радна тела која пружају стручну помоћ Општинском већу у питањима из 

његове надлежности.  
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3.4. ОПШТИНСКА  УПРАВА 

 

 Начелник Општинске управе општине Пландиште: Александра Одавић Мак, 

   

Начелник општинске управе представља управу, организује и обезбеђује 

законито и ефикасно обављање послова и одлучује о правима, дужностима и 

одговорностима запослених. 

 

 

3.5. РУКОВОДИОЦИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА  

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

  

       3.5.1.Шеф Одељења за општу управи и скупштинске послове:  

 

      3.5.1.1. Шефица Одсека за општу управу : Ленуца Богдановић, дипл. менаџер 

      3.5.1.2. Шефица Одсека за друштвене делатности и  

                   повереничке послове:Олга Димитровски, дипл. политиколог 

 

3.5. 2.Шеф Одељење за привреду, финансије , планирање и грађење: 

3.5.2.1.Шеф Одсека за привреду и финансије: Јожеф Борош, економсита  

3.5.2.2.Шеф Одсека за планирање и грађење: Никола Познић, правник 

3.5.2.3. Шеф Одсека за пореску администрацију: Александар Савков, економиста 

3.5.2.4. Шеф Одсека за пољопривреду:Зоран Мајкић, дипл. инг. пољопривреде  

 

 

4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 Правила у вези са јавношћу рада појединих органа града регулисана су Статутом 

општине Пландиште (''Службени лист општине Пландиште'', бр. 16/08, 17/12); 

Пословником Скупштине општине Пландиште (''Службени лист општине Пландиште '', 

број 19/2008 ) и Пословником Општинског већа (''Службени лист општине 

Пландиште“, број  9/2012, 15/2013) 

 

Рад органа града је јаван, а јавност рада се обезбеђује:  

 1. путем издавања билтена, информатора, сарадњом са медијима, презентовањем 

одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације, 

 2. организовањем јавних расправа у складу са законом, Статутом општине  

Пландиште и одлукама органа града и 

 3. у другим случајевима утврђеним статутом и другим актима органа општине.  

 Седнице Скупштине су јавне. 

 Изузетно, Скупштина  може одлучити,  пре утврђивања дневног реда,  на 

предлог председника Скупштине, сталног радног тела, Општинског већа или најмање 

десет одборника да седница не буде јавна, или да се само о појединим питањима 

расправља и одлучује без присуства јавности,  из разлога безбедности и других разлога 

утврђених законом. 
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 Одлука о овом предлогу доноси се без расправе.  

 Јавним седницама могу присуствовати грађани који своје присуство најаве 

организационој јединици Општинске управе надлежној за послове Скупштине, 

најкасније два дана пре одржавања седнице, осим када се седница одржава без 

присуства јавности у броју који неће ометати рад седнице и који је могућ с обзиром на 

расположиви простор.  

 Присутни грађани не смеју да ремете рад на седници.  

 

 

4.1. ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА САРАДЊУ СА НОВИНАРИМА 

 

 Контакт подаци за лица која су задужена за сарадњу са новинарима и 

јавним гласилима су: 

 *Золтан Ковач, секретар Скупштине општине Пландиште 

  тел. 062/8863526 e-mail:zotan.kovac@plandiste-opstina.rs 

 * Родика Грујеску, самостална стручна сарадница за информисање 

   тел. 062/8098613; e-mail: rodika.grujesku@plandiste-opstina.rs 

 

 

                  4.2. СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ИНСПЕКТОРА 

 

 Службене легитимације имају просветни, грађевински и комунални инспектори 

и инспектори за заштиту животне средине.  

 Изглед службених легитимација за просветне инспекторе регулисан је 

Правилником о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника 

(''Службени гласник РС'', бр. 60/06 и 9/08). 

Изглед службених легитимација за грађевинске инспекторе Правилником о 

обрасцу и садржини легитимације урбанистичког и грађевинског инспектора и врсти 

опреме коју користи инспектор (''Службени гласник РС'', бр. 86/09). 

Изглед службених легитимација за комуналне инспекторе Правилником о 

обрасцу легитимације инспектора и начину његовог издавања (''Службени гласник РС'', 

бр. 29/92). 

Изглед службених легитимација за инспекторе за заштиту животне средине 

регулисан је Правилником о обрасцу службене легитимације инспектора за заштиту 

животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 35/05) и 

 

 

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ  ЗНАЧАЈА 

 

 

 Од 2006. године до  израде званичне презентације општине најчешће тражене 

информације тицали су се општих аката (Статута, одлука, и сл,) структуре одборника, 

остваривања права националних заједница, права деце и регулисања лоаклног 

саобраћаја (аутобуска стајалишта).По објављивању сајта 2010. године знатно је смањен 

број захтева. Тицао се претежно јавних набавки. 

Од 2012.најчешће тражене информације од јавног значаја тицале су се исплате 

помоћи из буџета са економске класификације 472 –накнаде за социјалну заштиту (за 

школовање, помоћ студентима, средњошколцима и слично) појединцима. Друга група 

информација тицала се плата  и других накнада функционера. Трећа група информација 

тицала се јавних набавки, лицитације земљишта и издавања у закуп простора-локала. 
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Четврта група информација тицала се спровођења конкурса код постављења начелника 

Општинске управе и именовања директора јавних предузећа. 

 

 

 

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

  

 

 ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 Члан 53 Закона о локалној самоуправи прописује да се Општинска управа 

као јединствени орган организује у општинама до 50.000 становника. Општина 

Пландиште према последњем попису из 2012.године  има 1 1 . 3 3 6  становника тако 

да је Општинска управа организована као јединствени орган. 

 Одлуком  о организацији општинске управе општине Пландиште („Службени  

лист  општине Пландиште“,  број  16 /2008, 18/2008 и 23/2008),Општинска управа 

формирана је као јединствени орган са 8 организационих јединица и то са два одељења 

и шест одсека: 

1. Одељење за општу управу и скупштинске послове и 

2. Одељење за привреду, финансије, планирање и грађење. 

 

Ради извршавања послова из своје надлежности у Одељењу за општу управу и 

скупштинске послове образују се следеће унутрашње организационе јединице: 

 

- Одсек за општу управу 

- Oдсек за друштвене делатности и повереничке послове  

У Одељењу за општу управу и скупштинске послове систематизују се следећа радна ме 

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

а) Опис посла 

 

Организује и руководи радом општинске управе; стара се о обезбеђењу услова за 

рад управе; одговоран је за законито, правовремено и квалитетно обављање послова 

управе; стара се о припреми нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина 

општине, Општинско веће  и Председник општине; стара се о правовременом 

извршавању одлука и других аката Скупштине општине; стара се о законитости вођења 

управног поступка у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, 

установа и других организација из изворног делокруга општине; стара се о обављању 

послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 

Скупштине општине; стара се о извршавању закона и других прописа чије је 

извршавање поверено општини; руководи обављањем стручних и других послова које 

утврди Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине; обавља и друге 

послове који произилазе из Закона; представља управу и одлучује о правима, 

дужностима и одговорностима запослених. Обавља најсложеније послове у општинскј 

управи. 

            У одсуству замењује га шеф одељења. 

 За свој рад одговоран је Општинском већу и Скупштини општине. 

 

 б) Услови 

- VII степен стручне спреме - правни факултет 
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- 5 година радног искуства у струци 

- положен испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                                       1 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

 ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

а) Опис посла 

 Организује рад у Одељењу; прати извршавање послова; одговоран је за 

правовремено и квалитетно извршавање послова; пружа стручну помоћ радницима  у 

извршавању њихових послова; стара се о правилној примени Закона о  управном 

поступку и спровођењу Уредбе о канцеларијском пословању; стара се и врши посредни 

надзор над законитости рада у установама у области друштвених делатности чији је 

оснивач општина, над радом месних канцеларија; припрема општа и појединачна акта 

које разматрају и доносе Скупштина општине и Општинско веће и председник 

општине; доноси решења у управном поступку. Обавља најсложеније послове у 

одељењу. У случају спречености и одсутности замењује га начелник општинске управе. 

 За свој рад одговоран је начелнику општинске управе 

 

б) Услови 

           - VII-1  степен - правни факултет 

           - 3 године радног искуства у струци 

-  положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                                       1 

 

 

ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 

ШЕФ ОДСЕКА - ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА РАДНЕ ОДНОСЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

а) Опис посла 

Руководи радом одсека; стара се о примени Закона и других прописа у  

у раду одсека; подноси извештај о раду одсека; израђује информацију  о стању и 

проблемима из надлежности одсека; обавља послове и области радних односа радника 

општинске управе и остваривање права радника по основу рада; стара се и врши 

непосредни надзор над радом запослених у месним канцеларијама; обавља и друге 

послове по налогу шефа одељења  и начелника општинске управе. Оспособљен је за 

рад на најсложенијим пословима из одсека За свој рад одговоран је шефу одељења 

као и начелнику општинске управе. 

 

 б) Услови 

-    VII-1 степен стручне спреме -  факултет за менаџмент, правни факултет 

- 3 године радног искуства 
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- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                                     1 

 

  

ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ 

 

Води управни поступак у остваривању права на дечији додатак, родитељски 

додатак, накнаде зараде за време породиљског одсуства, регресирање дела трошкова 

боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог рођења. 

За свој рад одговоран је шефу одељења као и начелнику општинске управе. 

 

 

б) Услови 

-    VII-1 степен стручне спреме -  правни факултет или други факултет 

друштвено-хуманистичког смера 

- 1 година радног искуства 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                                     1 

 

  

ПОСЛОВИ  ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 а) Опис послова 

 Припрема решења о давању сагласности или одбијању давања сагласности на 

Студију о процени утицаја на животну средину за пројекте у области привреде, 

индустрије, саобраћаја, енергетике и др. који у значајној мери могу да загаде животну 

средину; припрема решења о потреби израде студије о процени утицаја на животну 

средину и припрема решења о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја 

на животну средину; организује и води јавне презентације и јавне расправе; учествује у 

раду техничке комисије и сарађује са научним и стручним организацијама у поступку 

процене утицаја на животну средину; врши оцену извештаја о стратешкој процени; 

спроводи поступак издаванја интегрисане дозволе; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца.  

 

 б) услови 

 -    VII-1 степен – факултет за заштиту животне средине или други факултет 

друштвено-хуманистичког смера 

- 1 година радног искуства 

- Положен стручни испит за рад у државним органима 

 

В) Извршилаца       1 

 

 

 ПОСЛОВИ МАТИЧАРА 

 

a) Опис посла 

Води матичне књиге за место Пландиште и дупликате матичних књига за  
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сва насељена места на подручју општине; води управни поступак у области грађанских 

стања; издаје потребна уверења на основу евиденције коју води; врши оверу потписа, 

преписа и рукописа и издаје и оверава радничке књижице; учествује у поступку 

закључења брака; води књигу држављана и обавља све радње које из тога произилазе, 

обавља дактилографске послове свог радног места и друге послове по налогу начелника 

општинске управе, шефа одељења и шефа одсека. Обавља сложене послове из свог 

делокруга. 

 За свој рад одговоран је шефу одсека, као и шефу одељења и начелнику 

општинске управе. 

 

 б) Услови 

-    VII-1 степен друштвено-хуманистичког смера, односно друштвеног смера 

- положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова 

матичара,  

- 1 година радног искуства 

- положен испит за рад у државним органима 

Матичар који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. 

Гласник РС“, бр.20/2009) нема високо образовање наставља да обавља послове уз 

положен стручни испит за матичаре. 

  

в) Извршилац                                                                       1 

 

 

ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА РАД ПИСАРНИЦЕ И АРХИВЕ 

 

а) Опис посла 

Води картотеку општинске управе; сигнира пошту; обавља достављање 

предмета одељењима на обраду; прима завршене предмете у архиву и врши излучивање 

архивске грађе; израђује извештај о предметима управног поступка и саставља 

тромесечне прегледе нерешених предмете; врши дистрибуцију службених листова;  

врши набавку потребног материјала и средстава; обавља дактилографске послове свог 

радног места; умножава материјале за потребе Скупштине, Општинског већа и органа 

управе. Обавља сложене послове из свог делокруга. Обавља и друге послове за које је 

прописана средња стручна спрема по налогу шефу одељења и начелнику општинске 

управе.  

У одсуству замењује га радник на пословима рагистрације пољопривредних 

газдинстава и других послова из области пољопривреде.  

За свој рад одговоран је шефу одсека, шефу одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

б) Услови 

- IV  степен – трговачки смер 

- 6 месеци радног искуства 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

  

в) Извршилац       1   

 

                                                          

 ПОСЛОВИ САРАДНИКА У КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
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а) Опис посла 

Обавља послове успостављања веза на телефонској централи, пријем странака;  

послове дактилографије за потребе Председника општине, Заменика председника 

општине и Начелника општинске управе; води евиденцију о састанцима Председника 

општине, Заменика председника општине и заказује исте за потребе председника и 

заменика; скида е-маил пошту и о истој  благовремено обавештава; попуњава потребне 

обрасце за Председника општине и Заменика председника општине и исте шаље на 

потребне адресе; води рачуна о потребној репрезентацији за Председника општине и 

Заменика председника општине; по потреби води и остале евиденције по налогу 

Председника општине и Заменика председника општине; упућује странке и по потреби 

попуњава за њих захтеве, а који се упућују Председнику општине и Заменику 

председника општине;   помаже секретару администативно уколико се укаже потреба; 

обавља и друге послове  по налогу Председника општине, Заменика председника 

општине и Начелника општинске управе. Обавља сложеније послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује извршилац послова везаних за рад писарнице. 

За свој рад одговоран је Председнику општине,Начелнику општинске управе и 

руководиоцу скупштинске службе. 

 

 

б) Услови 

- VII-1  степен стручне спреме- дипломирани  економиста 

- 1 година радног искуства 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

ц)    Извршилац      1        

              

 

СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА 

 

а) Опис посла 

Обавља послове око координисања информисања на подручју општине 

Пландиште; уређује и врши техничку обраду Службеног листа општине Пландиште и 

врши његову доставу; издаје информатор општине Пландиште сходно законским 

прописима; штампа и уређује публикације намењене интерном информисању; остварује 

сарадњу са медијима; организује учешће запослених на медијима; обавља и остале 

послове из области информисања; стара се о обележавању важних датума и догађаја; 

обавља послове везане за туризам општине Пландиште; обавља и остале послове по 

налогу начелника општинске управе; обавља најсложеније послове из делокруга свог 

посла.  

У одсуству га замењује шеф одсека за друштвене делатности и повереничке 

послове 

За свој рад одговоран је начелнику општинске управе. 

 

б) Услови 

- VII-1 степен-факултет политичких наука, правни факултет 

- 1 године радног искуства 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                                    1 
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 ИНФОРМАТИЧАР 

 

а) Опис посла 

Обавља послове развоја информационог система Општинске управе, послове 

одржавања опреме информационог система и сервисирања рачунара. Стара се о 

обезбеђивању функционалног стања мрежне опреме, и у том циљу обавља стручне 

послове одржавања и отклањања грешака у функционисању система. Врши 

сагледавање стања и могућности постојећег информационог система, односно давање 

предлога за формирање новог, са становишта хардверских, софтверских, апликативних 

и људских ресурса. Врши анализу перформанси система, и предлаже решења за 

превазилажење евентуалних проблема.  Врши инсталирање и одржавање софтвера, 

послове прикључења и подешавања рачунара за рад на мрежи, унос података. 

Превентивно и редовно одржава опрему, инсталирање и конфигурацију штампача, 

отклања мање застоје у раду. Стара се о заштити базе података и архивирању података 

у складу са прописима, инсталира софтвере и упућује запослене у њихову правилну 

примену, као и све његове измене и допуне, контролише правилну примену 

корисничких упутстава, обрађује податке у циљу састављања извештаја. Врши 

одржавање WEB презентације општине. Обавља и друге послове по налогу свог шефа и 

начелника општинске управе. 

 

б) Услови 

- VII-1 степен – електротехнички, факултет организационих наука, факултет 

техничких наука - информатички смер 

    - 1 година радног искуства 

    - положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац     1  

 

 

ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ И ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

 

а) Опис посла 

Обавља стручно-организационе послове из области одбране за потребе локалне 

самоуправе, учествује у изради плана одбране и других аката из области одбране, 

учествује у изради аката о организацији и функционисању органа општине и других 

субјеката одбране у ратном стању, обавља послове из области радне и материјалне 

обавезе, координира послове одбране са предузећима, установама и другим правним 

лицима по питању одбране. Организује и обавља стручно-организационе послове из 

области ванредних ситуација и цивилне заштите за потребе локалне смоуправе, 

учествује у изради Процене угрожености локалне смоуправе, учествује у изради Плана 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, учествује у изради Плана 

функционисања цивилне заштите и система осматрања и обавештавања, учествује у 

формирању јединица цивилне заштите опште намене, израђује план мобилизације 

јединица и организује извршење мобилизације, организује и води личну и колективну 

заштиту,  стара се о заказивању и реализацији седница Општинског штаба за ванредне 

ситуације, сарађује са организационом јединицом сектора за ванредне ситуације МУП, 

израђује појединачна акта, анализе, информације, извештаје и друге материјале из 
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области одбране и ванредних ситуација и цивилне заштите  за потребе органа општине. 

Обавља и друге послове које му одреди Начелник општинске управе. 

 

б) Услови 

    - VII-1 степен – факултет безбедности, факултет одбране, правни факултет 

    - 1 година радног искуства 

    - положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац     1“ 

 

 

ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА БИРАЧКИХ СПИСКОВА И АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧКИ  ПОСЛОВИ ЗА СО 

 

а) Опис посла 

Обавља све послове у вези израде бирачког списка за општину Пландиште, 

односно за сва насељена места; ажурирања бирачког списка и у том циљу прибавља 

неопходне податке од надлежних органа и припрема све податке за израду решења о 

упису , брисању и промени  података у бирачком списку; у обављању послова 

придржава се прописа о бирачким списковима; 

обавља административно-техничке послове за потребе Скупштине, Општинског већа, 

општинске управе, радних тела Скупштине; стара се о припреми материјала за седнице 

Скупштине, Општинског већа, радних тела и води записнике на њиховим седницама; 

стара се о правовременом достављању писмених отправки са седница Скупштине, 

Општинског већа и радних тела; припрема и комплетира материјале за седнице 

Скупштине општине и Општинског већа; обавља и друге послове по налогу секретара 

Скупштине и Начелника општинске управе;  замењује извршиоца сардника на 

пословима у кабинету преседника за дневну паузу. Обавља сложене послове из 

делокруга свог рада. 

 Замењује вишег референта-матичара у одсуству. 

 За свој рад одговоран је руководиоцу службе за скупштинске послове као и 

начелнику општинске управе. 

  

 б) Услови 

- VII-1  степен стручне спреме - дипломирани економиста 

- 1 година радног искуства 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                       1 

 

 

 

 ПОСЛОВИ ШЕФА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ БАНАТСКИ СОКОЛАЦ - 

МАТИЧАР 
 

 а) Опис посла 

 Обавља опште административне послове у следећим областима: 

канцеларијско пословање, грађанска стања, држављанства, потписа, преписа, рукописа, 

издавање уверења по чл.161 и 162. ЗУП-а; води евиденцију приспеле деце полазника 

првог разреда основне школе; врши пријем свих поднесака које грађани упућују 
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органима управе. У области привреде и финансија пружају радницима општинске 

управе помоћ у прикупљању података; обавља административне послове за месну 

заједницу а по потреби обавља послове доставне службе за потребе општинске управе и 

месне канцеларије и одржава чистоћу у просторијама и на простору око месне 

канцеларије; води финансијко-књиговодствене послове за месну заједницу када је то 

уговором преузето од месне заједнице.  Обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству замењује га  шеф месне канцеларије- матичар Велика Греда. 

 За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

 б) Услови 

- VII-1 степен Друштвено-хуманистичког или друштвеног смера 

- положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова 

матичара,  

- 1 година радног искуства 

- положен испит за рад у државним органима 

Матичар који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. 

Гласник РС“, бр.20/2009) нема високо образовање наставља да обавља 

послове уз положен стручни испит за матичаре.     

 

 в) Извршилац                                                                1 

 

ПОСЛОВИ ШЕФА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ БАРИЦЕ- МАТИЧАР 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља опште административне послове у следећим областима: 

канцеларијско пословање, грађанска стања, држављанства, потписа, преписа, рукописа, 

издавање уверења по чл.161 и 162. ЗУП-а; води евиденцију приспеле деце полазника 

првог разреда основне школе; врши пријем свих поднесака које грађани упућују 

органима управе. У области привреде и финансија пружају радницима општинске 

управе помоћ у прикупљању података; обавља административне послове за месну 

заједницу; води финансијко-књиговодствене послове за месну зајдницу када је то 

уговором преузето од месне заједнице. Обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује шеф месне канцеларије- матичар Јерменовци. 

 За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

 б) Услови 

- VII-1 степен Друштвено-хуманистичког или друштвеног смера 

- положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова 

матичара,  

- 1 година радног искуства 

- положен испит за рад у државним органима 

Матичар који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. 

Гласник РС“, бр.20/2009) нема високо образовање наставља да обавља 

послове уз положен стручни испит за матичаре.     

- Посебан услов: Познавање румунског језика 

 

 в) Извршилац                                                                1 
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ПОСЛОВИ ШЕФА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ВЕЛИКА ГРЕДА- МАТИЧАР 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља опште административне послове у следећим областима: 

канцеларијско пословање, грађанска стања, држављанства, потписа, преписа, рукописа, 

издавање уверења по чл.161 и 162. ЗУП-а; води евиденцију приспеле деце полазника 

првог разреда основне школе; врши пријем свих поднесака које грађани упућују 

органима управе. У области привреде и финансија пружају радницима општинске 

управе помоћ у прикупљању података; обавља административне послове за месну 

заједницу, води финансијко-књиговодствене послове за месну заједницу када је то 

уговором преузето од месне заједнице. Обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује шеф месне канцеларије Хајдучица. 

 За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

 б) Услови 

- VII-1 степен Друштвено-хуманистичког или друштвеног смера 

- положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова 

матичара,  

- 1 година радног искуства 

- положен испит за рад у државним органима 

Матичар који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. 

Гласник РС“, бр.20/2009) нема високо образовање наставља да обавља 

послове уз положен стручни испит за матичаре.     

 

 в) Извршилац                                                                1 

 

 ПОСЛОВИ ШЕФА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ВЕЛИКИ ГАЈ - МАТИЧАР 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља опште административне послове у следећим областима: 

канцеларијско пословање, грађанска стања, држављанства, потписа, преписа, рукописа, 

издавање уверења по чл.161 и 162. ЗУП-а; води евиденцију приспеле деце полазника 

првог разреда основне школе; врши пријем свих поднесака које грађани упућују 

органима управе. У области привреде и финансија пружају радницима општинске 

управе помоћ у прикупљању података; обавља административне послове за месну 

заједницу а по потреби обавља послове доставне службе за потребе општинске управе и 

месне канцеларије и одржава чистоћу у просторијама и на простору око месне 

канцеларије; води финансијко-књиговодствене послове за месну зајдницу када је то 

уговором преузето од месне заједнице. Обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује шеф месне канцеларије Маргита. 

 За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

 б) Услови 

- VII-1 степен друштвено-хуманистичког или друштвеног смера 



30 

 

- положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова 

матичара,  

- 1 година радног искуства 

- положен испит за рад у државним органима 

Матичар који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. 

Гласник РС“, бр.20/2009) нема високо образовање наставља да обавља 

послове уз положен стручни испит за матичаре.     

 

 в) Извршилац                                                                1 

 

 

ПОСЛОВИ ШЕФА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ДУЖИНЕ- МАТИЧАР 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља опште административне послове у следећим областима: 

канцеларијско пословање, грађанска стања, држављанства, потписа, преписа, рукописа, 

издавање уверења по чл.161 и 162. ЗУП-а; води евиденцију приспеле деце полазника 

првог разреда основне школе; врши пријем свих поднесака које грађани упућују 

органима управе. У области привреде и финансија пружају радницима општинске 

управе помоћ у прикупљању података; обавља административне послове за месну 

заједницу; води финансијко-књиговодствене послове за месну заједницу када је то 

уговором преузето од месне заједнице. Обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује шеф месне канцеларије Стари Лец. 

 За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

 б) Услови 

- VII-1 степен друштвено-хуманистичког или друштвеног смера 

- положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова 

матичара,  

- 1 година радног искуства 

- положен испит за рад у државним органима 

Матичар који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. 

Гласник РС“, бр.20/2009) нема високо образовање наставља да обавља 

послове уз положен стручни испит за матичаре.     

 

 в) Извршилац                                                                1 

 

 

ПОСЛОВИ ШЕФА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЈЕРМЕНОВЦИ- МАТИЧАР 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља опште административне послове у следећим областима: 

канцеларијско пословање, грађанска стања, држављанства, потписа, преписа, рукописа, 

издавање уверења по чл.161 и 162. ЗУП-а; води евиденцију приспеле деце полазника 

првог разреда основне школе; врши пријем свих поднесака које грађани упућују 

органима управе. У области привреде и финансија пружају радницима општинске 

управе помоћ у прикупљању података; обавља административне послове за месну 
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заједницу; води финансијко-књиговодствене послове за месну заједницу када је то 

уговором преузето од месне заједнице. Обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује шеф месне канцеларије Барице. 

 За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

 б) Услови 

- VII-1 степен Друштвено-хуманистичког или друштвеног смера 

- положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова 

матичара,  

- 1 година радног искуства 

- положен испит за рад у државним органима 

Матичар који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. 

Гласник РС“, бр.20/2009) нема високо образовање наставља да обавља 

послове уз положен стручни испит за матичаре.     

- Посебан услов: Познавање мађарског језика 

 

 в) Извршилац                                                                1 

 

 

 ПОСЛОВИ ШЕФА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ КУПИНИК- МАТИЧАР 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља опште административне послове у следећим областима: 

канцеларијско пословање, грађанска стања, држављанства, потписа, преписа, рукописа, 

издавање уверења по чл.161 и 162. ЗУП-а; води евиденцију приспеле деце полазника 

првог разреда основне школе; врши пријем свих поднесака које грађани упућују 

органима управе. У области привреде и финансија пружају радницима општинске 

управе помоћ у прикупљању података; обавља административне послове за месну 

заједницу а по потреби обавља послове доставне службе за потребе општинске управе и 

месне канцеларије и одржава чистоћу у просторијама и на простору око месне 

канцеларије; води финансијко-књиговодствене послове за месну заједницу када је то 

уговором преузето од месне заједнице. Обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује шеф месне канцеларије Маргита. 

 За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

 б) Услови 

- VII-1 степен Друштвено-хуманистичког или друштвеног смера 

- положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова 

матичара,  

- 1 година радног искуства 

- положен испит за рад у државним органима 

Матичар који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. 

Гласник РС“, бр.20/2009) нема високо образовање наставља да обавља 

послове уз положен стручни испит за матичаре.     

 

 в) Извршилац                                                                1 
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ПОСЛОВИ ШЕФА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ МАРГИТА- МАТИЧАР 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља опште административне послове у следећим областима: 

канцеларијско пословање, грађанска стања, држављанства, потписа, преписа, рукописа, 

издавање уверења по чл.161 и 162. ЗУП-а; води евиденцију приспеле деце полазника 

првог разреда основне школе; врши пријем свих поднесака које грађани упућују 

органима управе. У области привреде и финансија пружају радницима општинске 

управе помоћ у прикупљању података; обавља административне послове за месну 

заједницу; води финансијко-књиговодствене послове за месну заједницу када је то 

уговором преузето од месне заједнице. Обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује шеф месне канцеларије  Стари Лец.                 . 

 За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

 б) Услови 

- VII-1 степен Друштвено-хуманистичког или друштвеног смера 

- положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова 

матичара,  

- 1 година радног искуства 

- положен испит за рад у државним органима 

Матичар који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. 

Гласник РС“, бр.20/2009) нема високо образовање наставља да обавља 

послове уз положен стручни испит за матичаре.    

- Посебан услов: Познавање румунског језика.  

 

 в) Извршилац                                                                1 

 

 ПОСЛОВИ ШЕФА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ МАРКОВИЋЕВО- МАТИЧАР 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља опште административне послове у следећим областима: 

канцеларијско пословање, грађанска стања, држављанства, потписа, преписа, рукописа, 

издавање уверења по чл.161 и 162. ЗУП-а; води евиденцију приспеле деце полазника 

првог разреда основне школе; врши пријем свих поднесака које грађани упућују 

органима управе. У области привреде и финансија пружају радницима општинске 

управе помоћ у прикупљању података; обавља административне послове за месну 

заједницу; води финансијско-књиговодствене послове за месну заједницу када је то 

уговором преузето од месне заједнице. Обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује шеф месне канцеларије Стари Лец. 

 За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

 б) Услови 

- VII-1 степен Друштвено-хуманистичког или друштвеног смера 

- положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова 

матичара,  

- 1 година радног искуства 
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- положен испит за рад у државним органима 

Матичар који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. 

Гласник РС“, бр.20/2009) нема високо образовање наставља да обавља 

послове уз положен стручни испит за матичаре.     

 

 в) Извршилац                                                                1 

 

 

ПОСЛОВИ ШЕФА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ МИЛЕТИЋЕВО- МАТИЧАР 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља опште административне послове у следећим областима: 

канцеларијско пословање, грађанска стања, држављанства, потписа, преписа, рукописа, 

издавање уверења по чл.161 и 162. ЗУП-а; води евиденцију приспеле деце полазника 

првог разреда основне школе; врши пријем свих поднесака које грађани упућују 

органима управе. У области привреде и финансија пружају радницима општинске 

управе помоћ у прикупљању података; обавља административне послове за месну 

заједницу; води финансијко-књиговодствене послове за месну зајдницу када је то 

уговором преузето од месне заједнице. Обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује шеф месне канцеларије Стари Лец. 

 За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

 б) Услови 

- VII-1 степен Друштвено-хуманистичког или друштвеног смера 

- положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова 

матичара,  

- 1 година радног искуства 

- положен испит за рад у државним органима 

Матичар који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. 

Гласник РС“, бр.20/2009) нема високо образовање наставља да обавља 

послове уз положен стручни испит за матичаре.     

 

 в) Извршилац                                                                1 

 

 

 ПОСЛОВИ ШЕФА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ СТАРИ ЛЕЦ- МАТИЧАР 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља опште административне послове у следећим областима: 

канцеларијско пословање, грађанска стања, држављанства, потписа, преписа, рукописа, 

издавање уверења по чл.161 и 162. ЗУП-а; води евиденцију приспеле деце полазника 

првог разреда основне школе; врши пријем свих поднесака које грађани упућују 

органима управе. У области привреде и финансија пружају радницима општинске 

управе помоћ у прикупљању података; обавља административне послове за месну 

заједницу а по потреби обавља послове доставне службе за потребе општинске управе и 

месне канцеларије и одржава чистоћу у просторијама и на простору око месне 

канцеларије; води финансијко-књиговодствене послове за месну зајдницу када је то 
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уговором преузето од месне заједнице. Обавља послове вођења дупликата матичних 

књига за насељено место Пландиште. Обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује шеф месне канцеларије Дужине. 

 За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

 б) Услови 

- VII-1 степен Друштвено-хуманистичког или друштвеног смера 

- положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова 

матичара,  

- 1 година радног искуства 

- положен испит за рад у државним органима 

Матичар који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. 

Гласник РС“, бр.20/2009) нема високо образовање наставља да обавља 

послове уз положен стручни испит за матичаре.     

 

 в) Извршилац                                                                1 

 

 

 ПОСЛОВИ ШЕФА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ХАЈДУЧИЦА- МАТИЧАР 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља опште административне послове у следећим областима: 

канцеларијско пословање, грађанска стања, држављанства, потписа, преписа, рукописа, 

издавање уверења по чл.161 и 162. ЗУП-а; води евиденцију приспеле деце полазника 

првог разреда основне школе; врши пријем свих поднесака које грађани упућују 

органима управе. У области привреде и финансија пружају радницима општинске 

управе помоћ у прикупљању података; обавља административне послове за месну 

заједницу; води финансијко-књиговодствене послове за месну заједницу када је то 

уговором преузето од месне заједнице. Обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује шеф месне канцеларије Велика Греда. 

 За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

 б) Услови 

- VII-1 степен Друштвено-хуманистичког или друштвеног смера 

- положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова 

матичара,  

- 1 година радног искуства 

- положен испит за рад у државним органима 

Матичар који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. 

Гласник РС“, бр.20/2009) нема високо образовање наставља да обавља 

послове уз положен стручни испит за матичаре.     

 -Посебан услов: Познавање словачког језика 

 

 в) Извршилац                                                                1 

 

 

 



35 

 

 ПОСЛОВИ  КУРИРА  

 а) Опис посла 

 Обавља послове доставе свих писмена која иду посредством писарнице за 

потребе општинске управе; врши одношење и доношење поште; Обавља мање сложене 

послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује извршилац на пословима возача путничког возила II 

 Обавља и друге послове по налогу  шефа одељења, шефа одсека и начелника 

општинске управе. 

  

 б) Услови 

- Основна школа 

- 6 месеци радног искуства 

 

  в) Извршилац     1                                              

     

ПОСЛОВИ  КУРИРА У МЕСНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ БАРИЦЕ 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља послове доставе свих писмена која се упућују преко месне канцеларије 

или из месне канцеларије и месне заједнице из насељеног места; врши одношење и 

доношење поште; одржавају чистоћу у просторијама месне канцеларије и месне 

заједнице; одржавају чистоћу и кошење травнатих површина око месне канцеларије и 

месне заједнице; врши оправку инвентара и одржавање објеката (чишћење олука, 

претресање црепа на крову, тротоара испред објакта и површина испред објеката месне 

канцеларије и месне заједнице). Обавља мање сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује извршилац на пословима шефа канцеларије. 

 Обавља и друге послове по налогу  шефа одељења, шефа одсека и шефа месне 

канцеларије. 

   

 б) Услови 

- Основна школа 

- 6 месеци радног искуства 

 

  в) Извршилац                                               1 

 

ПОСЛОВИ  КУРИРА У МЕСНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ВЕЛИКА ГРЕДА 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља послове доставе свих писмена која се упућују преко месне канцеларије 

или из месне канцеларије и месне заједнице из насељеног места; врши одношење и 

доношење поште; одржавају чистоћу у просторијама месне канцеларије и месне 

заједнице; одржавају чистоћу и кошење травнатих површина око месне канцеларије и 

месне заједнице; врши оправку инвентара и одржавање објеката (чишћење олука, 

претресање црепа на крову, тротоара испред објакта и површина испред објеката месне 

канцеларије и месне заједнице). Обавља мање сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује извршилац на пословима шефа канцеларије. 

 Обавља и друге послове по налогу  шефа одељења, шефа одсека и шефа месне 

канцеларије. 
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 б) Услови 

- Основна школа 

- 6 месеци радног искуства 

 

в) Извршилац                          1 са непуним радним временом (20 сати) 

 

 

 ПОСЛОВИ  КУРИРА У МЕСНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ДУЖИНЕ И 

МАРКОВИЋЕВО 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља послове доставе свих писмена која се упућују преко месне канцеларије 

или из месне канцеларије и месне заједнице из насељеног места; врши одношење и 

доношење поште; одржавају чистоћу у просторијама месне канцеларије и месне 

заједнице; одржавају чистоћу и кошење травнатих површина око месне канцеларије и 

месне заједнице; врши оправку инвентара и одржавање објеката (чишћење олука, 

претресање црепа на крову, тротоара испред објакта и површина испред објеката месне 

канцеларије и месне заједнице). Обавља мање сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује извршилац на пословима шефа канцеларије. 

 Обавља и друге послове по налогу  шефа одељења, шефа одсека и шефа месне 

канцеларије. 

   

 б) Услови 

- Основна школа 

- 6 месеци радног искуства 

 

  в) Извршилац                               1 са непуним радним временом (20 сати) 

 

 

 ПОСЛОВИ  КУРИРА У МЕСНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ЈЕРМЕНОВЦИ 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља послове доставе свих писмена која се упућују преко месне канцеларије 

или из месне канцеларије и месне заједнице из насељеног места; врши одношење и 

доношење поште; одржавају чистоћу у просторијама месне канцеларије и месне 

заједнице; одржавају чистоћу и кошење травнатих површина око месне канцеларије и 

месне заједнице; врши оправку инвентара и одржавање објеката (чишћење олука, 

претресање црепа на крову, тротоара испред објакта и површина испред објеката месне 

канцеларије и месне заједнице). Обавља мање сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује извршилац на пословима шефа канцеларије. 

 Обавља и друге послове по налогу  шефа одељења, шефа одсека и шефа месне 

канцеларије. 

   

 б) Услови 

- Основна школа 

- 6 месеци радног искуства 

 



37 

 

  в) Извршилац                             1 са непуним радним временом (20 сати) 

        

ПОСЛОВИ  КУРИРА У МЕСНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ МАРГИТА 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља послове доставе свих писмена која се упућују преко месне канцеларије 

или из месне канцеларије и месне заједнице из насељеног места; врши одношење и 

доношење поште; одржавају чистоћу у просторијама месне канцеларије и месне 

заједнице; одржавају чистоћу и кошење травнатих површина око месне канцеларије и 

месне заједнице; врши оправку инвентара и одржавање објеката (чишћење олука, 

претресање црепа на крову, тротоара испред објакта и површина испред објеката месне 

канцеларије и месне заједнице). Обавља мање сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује извршилац на пословима шефа канцеларије. 

 Обавља и друге послове по налогу  шефа одељења, шефа одсека и шефа месне 

канцеларије. 

   

 б) Услови 

- Основна школа 

- 6 месеци радног искуства 

 

  в) Извршилац                             1 са непуним радним временом (20 сати)           

   

 

 

 ПОСЛОВИ  КУРИРА У МЕСНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ МИЛЕТИЋЕВО 

 

 а) Опис посла 

 Обавља послове доставе свих писмена која се упућују преко месне канцеларије 

или из месне канцеларије и месне заједнице из насељеног места; врши одношење и 

доношење поште; одржавају чистоћу у просторијама месне канцеларије и месне 

заједнице; одржавају чистоћу и кошење травнатих површина око месне канцеларије и 

месне заједнице; врши оправку инвентара и одржавање објеката (чишћење олука, 

претресање црепа на крову, тротоара испред објакта и површина испред објеката месне 

канцеларије и месне заједнице). Обавља мање сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује извршилац на пословима шефа канцеларије. 

 Обавља и друге послове по налогу  шефа одељења, шефа одсека и шефа месне 

канцеларије. 

   

 б) Услови 

- Основна школа 

- 6 месеци радног искуства 

 

  в) Извршилац                                  1 са непуним радним временом (20 сати)           
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 ПОСЛОВИ  КУРИРА У МЕСНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ХАЈДУЧИЦА 

 

 

 а) Опис посла 

 Обавља послове доставе свих писмена која се упућују преко месне канцеларије 

или из месне канцеларије и месне заједнице из насељеног места; врши одношење и 

доношење поште; одржавају чистоћу у просторијама месне канцеларије и месне 

заједнице; одржавају чистоћу и кошење травнатих површина око месне канцеларије и 

месне заједнице; врши оправку инвентара и одржавање објеката (чишћење олука, 

претресање црепа на крову, тротоара испред објакта и површина испред објеката месне 

канцеларије и месне заједнице). Обавља мање сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује извршилац на пословима шефа канцеларије. 

 Обавља и друге послове по налогу  шефа одељења, шефа одсека и шефа месне 

канцеларије. 

   

 б) Услови 

- Основна школа 

- 6 месеци радног искуства 

 

  в) Извршилац                               1 са непуним радним временом (20 сати)           

   

 

 ПОСЛОВИ ПОРТИРА 

 

 а) Опис посла 

 Обавља послове дежурства; води евиденцију  доласка на посао, изласка и уласка 

запослених у току радног времена и о томе једном недељно подноси  извештај 

начелнику  општинске управе; пружа странкама информације и упућује их надлежним 

органима и запосленима; упућује и усмерава странке које су заказале пријем код 

председника општине, председника скупштине општине, заменика председника и 

пријем код осталих руководиоца; остали прима хитна обавештења и поруке; предузима 

мере портивпожарне заштите у згради; води књигу дежурства у коју се уносе сви 

релевантни подаци; обезбеђује објекат зграде општине и стара се о уређењу простора 

испред зграде; обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

 

 б) Услови 

- IV степен – гимназија, економска, техничка, пољопривредна           

  в) Извршилаца                                               1 

 

 ПОСЛОВИ ВОЗАЧА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА I 

 

а) Опис посла 

Врши превоз путничким аутомобилом по налогу издатом од овлашћених 

функционера Скупштине општине Пландиште, односно Органа управе; одржава 

путничка возила у исправном стању уз вршење ситних поправки на возилу било да са 

њим управља возач или радник органа управе; врши по добијеном налогу набавку 

потребног материјала за органа управе као и одношење и доношење средстава за рад 

органа управе на оправку или сервисирање; врши мање поправке на објектима и 

инвентару а по потреби одношење и доношење пошиљки са поште; обавља и друге 
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послове по налогу функционера који произилазе из природе и послова који су већ 

напред описани. 

У одсуству замењује га возач путничког возила II. 

За свој рад одговоран је председнику општине и начелнику општинске управе и 

шефу одсека. 

 

б) Услови 

- IV степен - саобраћајна, возач механичар 

- возач "Б" категорије 

 

в) Извршилац                                                         1 

 

 

ПОСЛОВИ ВОЗАЧА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА II 

 

а) Опис посла 

Врши превоз путничким аутомобилом по налогу издатом од овлашћених 

функционера Скупштине општине Пландиште, односно Органа управе; одржава 

путничка возила у исправном стању уз вршење ситних поправки на возилу било да са 

њим управља возач или радник органа управе; врши по добијеном налогу набавку 

потребног материјала за органа управе као и одношење и доношење средстава за рад 

органа управе на оправку или сервисирање; врши мање поправке на објектима и 

инвентару а по потреби одношење и доношење пошиљки са поште; обавља и друге 

послове по налогу функционера који произилазе из природе и послова који су већ 

напред описани. 

У одсуству замењује га возач путничког возила I. 

За свој рад одговоран је председнику општине и начелнику општинске управе и 

шефу одсека. 

 

б) Услови 

- основна школа  

- возач "Б" категорије 

 

в) Извршилац                                                         1 

 

 

ПОСЛОВИ КАФЕ КУВАРИЦЕ 

 

а) Опис посла 

    Припрема и служи топле (кафу и чај) и хладне напитке (сокове, киселу воду и 

слично) и послужује функционере локалне самоуправе и госте, одборнике Скупштине 

општине, чланове радних тела Скупштине општине и раднике Општинске управе. 

обавља мање сложене послове из свог делокруга. 

Одржава хигијену просторије у којој се припремају напитци и посуђе из којих се 

служе. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.  

У одсуству је замењује извршилац послова на одржавању чистоће 

За свој рад одговоран је шефу одсека, шефу одељења, односно начелнику 

општинске управе. 
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б) Услови     

- Основна школа  

 

в) Извршилац                                                             1 

 

 

 ПОСЛОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ - I 

 

а) Опис посла 

Врши одржавање чистоће службених објеката и просторија органа управе; стара 

се о загревању просторија;  стара се да просторије буду увек закључане ван радног 

времена; одржава хигијену просторија у којој се кува кафа и чај; чисти одржава 

површине око пословних зграда као и зелене површине у кругу Скупштине општине; 

пере завесе пословних просторија; држи у уредном и чистом стању  инвентар 

пословних просторија. Обавља мање сложене послове из свог делокруга. Обавља и 

друге послове по налогу шефа  одсека. 

У одсуству се међусобно замењују. 

За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења као и начелнику 

општинске управе. 

 

б) Услови 

- основна школа 

  

в) Извршилац                                                             1 

 

 

 ПОСЛОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ - II 

 

а) Опис посла 

Врши одржавање чистоће службених објеката и просторија органа управе; стара 

се о загревању просторија;  стара се да просторије буду увек закључане ван радног 

времена; одржава хигијену просторија у којој се кува кафа и чај; чисти одржава 

површине око пословних зграда као и зелене површине у кругу Скупштине општине; 

пере завесе пословних просторија; држи у уредном и чистом стању  инвентар 

пословних просторија. Обавља мање сложене послове из свог делокруга. Обавља и 

друге послове по налогу шефа  одсека. 

У одсуству се међусобно замењују. 

За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења као и начелнику 

општинске управе. 

 

б) Услови 

- основна школа 

  

в) Извршилац                                                             1 
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ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОВЕРЕНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

ПОСЛОВИ ШЕФА ОДСЕКА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 

ПОВЕРЕНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

      

а) Опис посла 

Прати прописе; указује на промене и стара се о благовременом усклађивању 

рада службе; остварује сарадњу са корисницима средстава у области друштвених 

делатности; учествује у планирању средстава у буџету у делу који се односи на 

друштвене делатности; израђује нацрте аката из надлежности службе; потписује сва 

акта која решавајући у управном поступку доноси служба; остварује сарадњу и контакт 

са републичким и покрајинским оранима који су поверили одређене послове из обасти 

друштвених делатности општини у надлежност; повереник је СКГО за општину 

Пландиште; остварује сарадњу са НВО и другим удружењима који су из области 

друштвене делатности; остварује сарадњу са националним саветима; израђује нацрте 

аката за потребе Савета за међунациналне односе; остварује сарадњу са омладинским 

оранизацијама; израђује нацрте аката за Савет за младе; учествује у изради пројеката из 

области друштвених делатности; послови овлашћеног лица за поступање по захтеву за 

слободан приступ информација од јавног значаја; обавља и друге послове по налогу 

шефа одељења и начелника општинске управе. Обавља најсложеније послове из свог 

делокруга. 

У одсуству га замењује извршилац послова координатора послова канцеларије 

за младе и осталих повереничких послова. 

За свој рад одговоран је шефу одељења као и начелнику општинске управе. 

 

б) Услови 

- VII-1 степен – Факултет политичких наука или правни факултет 

- 3 године радног искуства 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                                     1 

 

 

 ПОСЛОВИ ИНВАЛИДСКО БОРАЧКЕ ЗАШТИТЕ 

 

а) Опис посла 

Води управни поступак за остварење права на личну и војну инвалиднину (ратну 

и мирнодопску); остваривање права на месечно новчано примање и свих права која из 

тога проистичу; остиваривању права на цивилну инвалиднину и утврђивању њихових 

примања; утврђивању месечних новчаних примања према новим основицама; обавља 

статистичке и дактилографске послове свог радног места. За свој рад одговоран је 

руководиоцу Одсека, шефу одељења и  начелнику општинске управе.   

 

 У одсуству га замењује шеф одсека за општу управу. 

 

 б) Услови 

           - VII-1  степен -  факултет за менаџмент или факултет друштвено-хуманистичког 

смера. 

           -  1 година радног искуства 
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 -   положен стручни испит за рад у државним органима 

   

 в) Извршилац                                                                1 

 

 

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛА И ПРОГНАНА ЛИЦА И 

ЛИКВИДАТУРЕ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

 

 а) Опис посла 

 Обавља све послове везане за регистацију избеглих, програних и прогнаних 

лица, као и остале послове у  надлежности општинске управе који се раде за поменута 

лица; стара се о обезбеђивању финансјских и нефинансијских средстава за новчану 

помоћ избеглих и расељених лица; сарађује са Црвним крстом и Центром за социјални 

рад у оквиру ове области; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Обавља све финансијско-књиговодствене и административне послове у вези 

заштите бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата, кадровске помоћи; врши 

исплату новчаних примања по свим правима на напред наведене области; обавља 

дактилографске послове свог радног места; овавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује извршилац послова на регистрацији пољоприврених 

газдинстаа 

За свој рад одговоран је руководиоцу Одсека, односно шефу одељења и 

начелнику општинске управе. 

 

б) Услови  

-    IV степен - економског смера 

- 6 месеци радног искуства 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                                    1  

 

 

 ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И ОСТАЛИХ 

ПОВЕРЕНИЧКИХ ПОСЛОВА 

 

а) Опис посла 

Учествује у изради нацрта локалне омладинске политике у области образовања, 

спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, 

активног учешћа, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и др; 

учествује у изради акционих планова за младе  и прати њихову реализацију; прати 

конкурсе за младе и прослеђује их омладинским организацијама и установама које се 

баве проблемима младих; прати сарадњу омладинских организација и локалне власти; 

учествује и прати рад Савета за етички кодекс понашања функционера и запослених; 

административно помаже у реализацији захтева за слободан приступ информацијама; 

ажурира сајт општине Пландиште; обавља и остале послове по налогу руководиоца. 

Обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује руководилац  Одсека за друштвене делатности и 

повереничке послове. 

За свој рад одговоран је руководиоцу Одсека, шефу одељења  начелнику 

општинске управе.   
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б) Услови 

- IV степен – пољопривредни техничар 

- 1 година радног искуства 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

ц) Извршилац                                                                                   1 

 

 

 

 ПОСЛОВИ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА 

 

а) Опис посла 

Конролише примену закона и других прописа у установама за обазовање; води 

увид у наменско коришћење средстава у школама; предузима мере ради остваривања 

права ученика и родитеља, наставника односно стручих сарадника и директора; 

контролише испуњеност услова за превремени упис деце и поништава упис обављен 

супротно закону; забрањује спровођење радњи у школи које су у супротности са 

законом; доноси решења о откалањању неправилности; доноси решења о спровођењу 

радњи у установама које нису спроведене, а биле су у обавези; подноси пријаве 

надлежним органима за учињене прекршаје и кривична дела; обавља и друге послове 

по налогу шефа одељења и начелника општинске управе; обавља најсложеније послове 

из свог делокруга, 

За свој рад одговоран је шефу одељења и начелнику општинске управе. 

У одсуству замењује га шеф Одсека  за друштвене делатности. 

 

б) Услови 

1. VII-1 степен стручне спреме – дипломирани правник-мастер или дипломирани 

правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или 

за секретара школе и најмање 5 година радног стажа у државном органу, школи или 

органима локалне самоуправе; 

2. Лице са одговарајућим високим образовањем, положеним стручним испитом 

у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача или стручног 

сарадника са најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања као и 

стручним испитом за рад у органима државне управе. 

 

в) Извршилац                                                         1 

 

                               

                                               

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ 

 

 

 

ПОСЛОВИ ШЕФА ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ,ФИНАНСИЈЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ГРАЂЕЊЕ 

 

а) Опис посла 

Организује рад у одељењу; прати извршавање послова одељења, одговоран је за 

првовремено и квалитетно извршавање послова; пружа стручну помоћ радницима у 
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извршвању њихових послова; стара се о правилној примени закона из области 

финансијских и опште привредних послова; помаже месним заједницама у припреми 

њихових програма и планова око увођења месног самодоприноса; припрема општа и 

појединачна акта која разматрају и доносе Скупштина општине и Општинског већа и 

радна тела Скупштине и Општинског већа; доноси решења у управном поступку из 

надлежности овог одељења ако законом није другачије прописано; стара се о припреми 

израде и прати реализацију буџета; обавља и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца. Обавља најсложеније послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује шеф одсека за буџет и финансијско-рачуноводствене 

послове 

За свој рад одговоран је начелнику општинске управе. 

 

б) Услови 

-VII-1 степен - економски факултет 

 -3 године радног искуства 

 - положен стручни испит за рад у државним органима 

 

 в) Извршилац                                                                 1 

 

 

 

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

 

 ШЕФ ОДСЕКА - ПОСЛОВИ БУЏЕТА И ФИНАНСИЈСКО-

РАЧУНОВОДСТВЕНИ  ПОСЛОВИ 

 

а) Опис посла 

Организује рад Одсека; даје упутства запосленима за обављање послова; стара 

се о благовременом обављању послова и распореду истих; прати прописе, указује на 

промене и стара се о благовременом усклађивању рада одсека; израђује нацрте аката из 

надлежности одсека; потписује сва акта из надлежности одсека; сагледава материјално-

финансијски положај буџетских корисника и прелаже предузимање мера; врши израду 

нацрта буџета; ради на изради допунског буџета; прати реализацију уговорених 

обавеза; учествује у изради плана јавних набавки; припрема финансијски извештај за 

буџетску годину; одговоран је за благовремено, законито и квалитетно обављање 

послова одсека; обавља најсложеније послове у одсеку; Обавља и друге послове по 

налогу начелника општинске управе и шефа одељења. 

У одсуству замењује га извршилац послова везаних за буџет. 

За свој рад одговоран је шефу одељења и начелнику општинске управе. 

 

б) Услови 

- VII-1  степен - економски факултет 

- 3 године радног искуства  

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                                       1 

 

 ПОСЛОВИ БЛАГАЈНИЧКОГ ПОСЛОВАЊА 
  

а) Опис посла 
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Ради обрачун зарада запослених, именованих и постављених лица; води послове 

благајне за потребе Скупштине, њених органа и тела као и општинских фондова и 

благајничко пословање за потребе Општинске управе и радника запослених у 

Општинској управи; води одговарајуће евиденције; врши све исплате рачуна за потребе 

Скупштине, њених органа, радних тела и одређене послове из области друштвене бриге 

о деци; обавља дактилографске послове свог радног места, као и друге послове  који 

проистичу из материјалних прописа који се односе на финансијско пословање, по 

налогу шефа одсека, односно одељења; исте послове обавља и за буџетске кориснике. 

Обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује извршилац послова финансијског књиговодства. 

За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења, као и начелнику 

општинске управе. 

 

б) Услови 

- IV степен економског смера 

 - 6 месеци радног искуства 

 - положен стручни испит за рад у државним органима 

  

 в) Извршилац                                                                       1 

 

 

ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ И КОНТИРАЊЕ  

 

 а) Опис посла 

Води финансијско књиговодство Скупштине општине Пландиште, Општинског 

већа и одређених општинских фондова, општинске изборне комисије као и 

књиговодство осталих радних тела и органа Скупштине; припрема и израђује завршне 

рачуне и периодичне обрачуне и друге послове са свих жиро рачуна за које води 

књиговодство; обавља и друге послове који су по природи произишли из финансијско-

књиговодствене области по налогу шефа одсека, односно одељења; исте послове 

обавља и за буџетске кориснике. Обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га мења извршилац благајничког пословања. 

За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења као и начелнику 

општинске управе. 

 

 б) Услови 

- IV степен економског смера 

- 6 месеци радног искуства 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

 в) Извршилац                                                                    1 

 

ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА БУЏЕТ - I 

 

а) Опис посла 

Књижи све промене на рачунима буџета на основу запримљених налога за 

књижење; врши контролу унетих података и обезбеђује увид у хронологију извршених 

књижења, одлаже целокупну документацију у регистраторе и чува је на прописани 

начин; врши обрачун ревалоризације откупа станова; помаже при изради завршног 

рачуна и буџета; сарађује са Управом за јавна плаћања; прати материјалне прописе из 
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те области финансија; води материјално књиговодство; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца; обавља сложеније послове из свог делокруга.  

У одсуству га мења шеф одсека. 

За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења као и начелнику 

општинске управе. 

 

б) Услови 

- VI  степен стручне спреме – економиста 

 - 1 година радног искуства   

 - положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                            1 

        

 

ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА БУЏЕТ - II 

 

а) Опис посла 

Књижи све промене на рачунима буџета на основу запримљених налога за 

књижење; врши контролу унетих података и обезбеђује увид у хронологију извршених 

књижења, одлаже целокупну документацију у регистраторе и чува је на прописани 

начин; врши обрачун ревалоризације откупа станова; помаже при изради завршног 

рачуна и буџета; сарађује са Управом за јавна плаћања; прати материјалне прописе из 

те области финансија; води материјално књиговодство; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца; обавља сложеније послове из свог делокруга.  

У одсуству га мења шеф одсека. 

За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења као и начелнику 

општинске управе. 

 

б) Услови 

- VI  степен стручне спреме - економиста 

 - 1 година радног искуства   

 - положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                            1 

              

ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА БУЏЕТ - III 

 

а) Опис посла 

Књижи све промене на рачунима буџета на основу запримљених налога за 

књижење; врши контролу унетих података и обезбеђује увид у хронологију извршених 

књижења, одлаже целокупну документацију у регистраторе и чува је на прописани 

начин; врши обрачун ревалоризације откупа станова; помаже при изради завршног 

рачуна и буџета; сарађује са Управом за јавна плаћања; прати материјалне прописе из 

те области финансија; води материјално књиговодство; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца; обавља сложеније послове из свог делокруга.  

У одсуству га мења шеф одсека. 

За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења као и начелнику 

општинске управе. 

 

б) Услови 
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- VII-1 степен стручне спреме – дипломирани економиста 

 - 1 година радног искуства   

 - положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                            1 

 

              

ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

 а) Опис посла 

 

Прати и примењује прописе из области јавних набавки; у сарадњи са 

старешином Општинске управе и Председника општине израђује план јавне набавке за 

Општинску управу; у координацији са старешином Општинске управе и Председником 

општине утврђује роковник јавних набавки; припрема нацрте одлука о покретању 

поступка јавне набавке; координира рад Комисије за јавне набавке и води 

административно-стручне послове за потребе Комисије; припрема конкурсну 

документацију, израђује огласе о јавној набавци, стара се о јавном оглашавању; 

доставља понуђачима оглас за јавне набавке мање вредности, даје потребно 

обавештење понуђачима и припрема нацрте уговора о јавним набавкама; води 

евиденцију о јавним набавкама; прибавља потребне сагласности и доставља Законом 

предвиђене извештаје Управи за јавне набавке, прати реализацију јавне набавке у 

погледу сагласности са уговореним условима; подноси извештај о јавним набавкама; 

одговоран је за законитост поступка јавне набавке; обавља и остале послове по налогу 

шефа одсека, шефа одељења и начелника општинске управе. 

У одсуству га замењује шеф одсека. 

За свој рад одговоран је шефу одсека, шефу одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

б) Услови 

- VII-1  степен стручне спреме - правни или економски факултет 

- 3 година радног стажа у државим органима 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                         1 

 

 ПОСЛОВИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 

 а) опис посла 

  

 Праћење домаћих и иностраних конкурса од значаја за локални економски 

развој, израда тендера, пројектиних предлога и управљање пројектним циклусом; 

имплементација пројеката који су од значаја за локални економски развој, контакт са 

представницима донаторских организација; комуникација са потенцијалним 

инвеститорима, републичким органима и институцијама надлежним за економски 

развој, НСЗ, удружењима предузетника, пословним банкама кредиторима у циљу 

проширења постојећих и покретање нових развојних пројеката; информисање локалних 

привредних субјеката; израда нацрта и предлога аката који могу имати утицаја на 

локални економски развој, а чије доношење је у надлежћности Скупштине ошштине; 

учествује у изради базе података и осмишљавању промотивних материјала од значаја за 
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локални економски развој, прати домаће и иностране конкурсе од значаја за 

пољопривреду и рурални равзој; израда бизнис планова; сарадња са министарством 

пољопривреде и другим стручним службама, пољопривредним институтима и 

факлтетима, представницима агробзинис сектора, пољопривредним удружењима. 

 У одсуству га замењује извршилац послова јавних набавки. За свој рад 

одговоран је шефу одсека, шефу одељења и начелнику општинске управе. 

Б) услови: 

 

- VII–1  степен – економски, правни факултет или други одговарајући 

факултет друштвено-хуманистичког смера 

- Једна година радног искуства, 

- Положен стручни испит за рад у државним органима. 

 

В) Извршилац    1 

  

 

  ОДСЕК ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ 

 

ШЕФ ОДСЕКА - ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПРИВАТНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, 

СТАНОВАЊА, ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И НОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ У 

ОБЛАСТИ ГРАЂЕЊА И УРБАНИЗМА 

  

а) Опис посла 

Руководи радом Одсека. Обавља административне послове по захтевима грађана 

за остваривање права по основу Закона о регистрацији приватних предузетника и на 

основу уговора са Агенцијом за привредне регистре; издаје уверења о чињеницама 

уписаним у регистар предузетника које је водила општинска управа; учествује у изради 

просторно планске, урбанистичке докуменације, стратешких процена утицаја на 

животну средину;  издаје одобрења за парцелацију и препарцелацију; обавља 

административне послове за потребе комисије за планове; учествује у припреми 

документације за реализацију пројекта које финансира општина и МЗ; сарађује са 

инвестиционим фондовима и другим организацијама; издаје одобрења за заузеће јавних 

површина за постављање привремених објеката; издаје одобрења за ауто такси превоз; 

обавља послове везане за линијски превоз путника и административне послове везане 

за безбедност саобраћаја; прати доношење планова и програма комуналних предузећа 

на територији општине и њихову реализацију; обавља послове везане за комуналне 

услуге; припрема нормативна акта за Скупштину и Општинско веће везане за обављање 

комуналних делатности; води евиденцију о становима, пословном простору, 

грађевинском земљишту и другим објектима у државној својини чији је корисник 

општина Пландиште; обавља административне послове у вези исељења бесправно 

усељених лица у станове; издаје потврде о етажној деоби зграда, издаје брисовне 

дозволе; обавља најсложеније послове у свом делокругу; обавља и друге послове по 

налогу шефа одељења, односно начелника општинске управе. 

У одсуству га замењује извршилац стручног сарадника за послове грађења и 

урбанизма. 

За свој рад одговоран је шефу одељења и начелнику општинске управе. 

 

б) Услови 

-    VII-1 степен – правни, грађевински или архитектонски факултет 

- 3 године радног искуства 
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- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац       1 

 

 

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПРИВАТНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, СТАНОВАЊА, 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И НОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ 

ГРАЂЕЊА И УРБАНИЗМА 

  

а) Опис посла 

 Обавља административне послове по захтевима грађана за остваривање права 

по основу Закона о регистрацији приватних предузетника и на основу уговора са 

Агенцијом за привредне регистре; издаје уверења о чињеницама уписаним у регистар 

предузетника које је водила општинска управа; учествује у изради просторно планске, 

урбанистичке докуменације, стратешких процена утицаја на животну средину;  издаје 

одобрења за парцелацију и препарцелацију; обавља административне послове за 

потребе комисије за планове; учествује у припреми документације за реализацију 

пројекта које финансира општина и МЗ; сарађује са инвестиционим фондовима и 

другим организацијама; издаје одобрења за заузеће јавних површина за постављање 

привремених објеката; издаје одобрења за ауто такси превоз; обавља послове везане за 

линијски превоз путника и административне послове везане за безбедност саобраћаја; 

прати доношење планова и програма комуналних предузећа на територији општине и 

њихову реализацију; обавља послове везане за комуналне услуге; учествује у припреми 

нормативиха акта за Скупштину и Општинско веће везане за обављање комуналних 

делатности; води евиденцију о становима, пословном простору, грађевинском 

земљишту и другим објектима у државној својини чији је корисник општина 

Пландиште; обавља административне послове у вези исељења бесправно усељених 

лица у станове; издаје потврде о етажној деоби зграда, издаје брисовне дозволе;; 

обавља и друге послове по налогу шефа одељења, односно начелника општинске 

управе. 

У одсуству га замењује извршилац стручног сарадника за послове грађења и 

урбанизма. 

За свој рад одговоран је шефу одељења и начелнику општинске управе. 

 

б) Услови 

-    VI степен - правног смера 

- 1 година радног искуства 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац       1 

 

 СТРУЧНИ ПОСЛОВИ  ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕЊА И УРБАНИЗМА 
 

а) Опис посла 

Oбавља управне и административне послове по захтевима грађана и правних 

лица везаних за прибављање аката о урбанистичким условима и извода из 

урбанистичких планова, одобрења за изградњу, пријава почетка извођења радова; 

организује техничке прегледе објеката и решава по захтевима за издавање одобрења за 

употребу објеката; обавља послове везане за легализацију бесправно изграђених 

објеката; прати реализацију просторног плана општине и урбанистичких планова; води 
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законом прописане евиденције о изградњи објеката; припрема статистичке извештаје 

везане за изградњу објеката; обавља послове издавања водопривредних услова, 

сагласности и дозвола у складу са Законом; обавља веома сложене послове из свог 

делокруга; обавља и друге послове по налогу шефа одсека, односно шефа одељења као 

и начелника општинске управе. 

У одсуству га замењује шеф одсека. 

За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења као и начелнику 

општинске управе. 

 

б) Услови 

- VII-1 степен грађевински, архитектонски, правни, рударско геолошки 

факултет,  

-  1 година радног искуства 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                                    1 

 

ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНСКОГ И КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА  

 

а) Опис посла 

Врши надзор над применом Закона и других прописа везаних за грађење 

објеката; врши контролу темеља и издаје потврду о усаглашености темеља са издатим 

одобрењем за изградњу; врши надзор над применом општинских одлука везаних за 

постављање привремених објеката на јавним површинама; обављање ауто такси 

превоза, радног времена угоститељских, трговинских и других објеката, снабдевање 

пијаћом водом, одвођење и прећишћавање отпадних и атмосферских вода, чишћење и 

оджавање јавних површина, одлагање комуналног и другог отпада, заштиту 

комуналних објеката, држање животиња, сахрањивање на гробљима, рад зелених и 

других пијаца, јавну расвету, одржавање стамбених зграда и сл.; врши преглед 

путничких возила за обављање ауто такси превоза; води прописане евиденције и 

израђује потребне извештаје; доноси решења о предузимању потребних мера и радњи 

из своје надлежности; подноси захтев за покретање прекршајног поступка и изриче 

мандатне казне; обавља и друге послове који проистичу из делокруга рада по налогу 

шефа одсека, шефа одељења и начелника. 

У одсуству га мења извршилац послова комуналног инспектора. 

За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења као и начелнику 

општинске управе. 

 

б) Услови 

-    VI степен - смер грађевински,  архитектонски  

- 3 године радног искуства 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                               1 

 

ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА 

 

а) Опис посла 

Врши надзор над применом Закона, других прописа и општинских одлука 

везаних за постављање привремених објеката на јавним површинама; обављање ауто 
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такси превоза, радног времена угоститељских, трговинских и других објеката, 

снабдевање пијаћом водом, одвођење и прећишћавање отпадних и атмосферских вода, 

чишћење и оджавање јавних површина, одлагање комуналног и другог отпада, заштиту 

комуналних објеката, држање животиња, сахрањивање на гробљима, рад зелених и 

других пијаца, јавну расвету, одржавање стамбених зграда и сл.; врши преглед 

путничких возила за обављање ауто такси превоза; води прописане евиденције и 

израђује потребне извештаје; доноси решења о предузимању потребних мера и радњи 

из своје надлежности; подноси захтев за покретање прекршајног поступка и изриче 

мандатне казне; обавља и друге послове који проистичу из делокруга рада по налогу 

шефа одсека, шефа одељења и начелника. 

У одсуству га мења извршилац послова грађевинског и комуналног инспектора. 

За свој рад одговоран је шефу одсека, односно одељења као и начелнику 

општинске управе. 

 

б) Услови 

-    VII-1 степен - грађевински,  архитектонски или геолошки факултет 

- 3 године радног искуства 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                               1 

 

 ПОСЛОВИ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  

 а) Опис посла 

 Припрема и врши инспекцијки преглед из области заштите живтне средине који 

су поверени општини, планирање и изградња објеката који у већој мери могу угрозити 

животну средину од буке, загађења ваздуха, утврђивање испуњености услова заштите 

животне средине за обављање делатности, утврђивање испуњености услова и 

спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени 

утицаја и одлуци о давању сагласности на студију затеченог стања; доноси решење и 

закључке; подноси захтеве за покркетање прекршајног поступка, подноси пријаве за 

покретање поступка за привредни преступ и подноси кривичне пријаве; учествује у 

припреми информације за државне органе и медије; поступа по пријавама и извештава 

о предузетим мерама; припрема месечне, кварталне и годишње извештаје о раду; 

прикупља и одрађује податке о постројењима које подлежу инспекцијском надзору; За 

свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. 

 

 б) Услови 

- VII-1 степен -факултет природних или техничких наука (екологија или 

инжењер за заштиту животне средине) или други факултет  друштвено-

хуманистичког смера 

           -  3 година радног искуства 

 -   положен стручни испит за рад у државним органима 

   

 в) Извршилац                                                                1 

 

 

 

 ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ РЕДАРА-САРАДНИК ЗА  ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ, ПУТНЕ, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
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а) Опис посла 

Учествује у изради средњорочних и годишњих програма уређења грађевинског 

земљишта; стара се о уређењу грађевинског земљишта, заштити и рационалном 

коришћењу земљишта; стара се о изградњи и одржавању општинских путева и 

учествује у изради средњорочних и годишњих програма изградње, одржавања и 

заштите општинских путева; учествује у изради општинских одлука везаних за 

изградњу, одржавање и категорисање општинских путева, као и техничко регулисање 

саобраћаја на истим; предлаже критеријуме и распоред средстава намењених за 

изградњу и одржавање путева; предузима мере за несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја на општинским путевима; стара се о развоју и унапређењу комуналних 

делатности и изградњи комуналне инфраструктуре, учествује у изради средњорочних и 

годишњих програма коришћења јавног грађевинског земљишта за постављање 

привремених и других објеката; учествује у изради средњорочних и годишњих 

програма стамбене изградње; учествује и припрема документацију за реализацију 

пројекта за које је инвеститор општина и месна заједница; обавља и друге послове по 

налогу шефа одсека, шефа одељења и начелника општинске управе. Обавља сложене 

послове из делокруга свог посла. 

У одсуству га замењује извршилац послова комуналног и грађевинског 

инспектора. 

 

б) Услови 

- IV степен стручне спреме- геометар 

- 1 година радног искуства 

- положен испит за рад у државним органима 

 

ц) Извршилац                                                      1 

 

 

ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ - I 

 

а) Опис посла 

Обавља управне и правне послове из области имовинских односа општине 

Пландиште које се односе на пољопривредно и грађевинско земљиште; промет 

стамбених и осталих објеката; припрема и израђује уговоре; обавља стручне послове 

који се односе на експропријацију, комасацију, узурпацију земљишта у државној 

својини; спроводи поступак административног преноса и изузимања из поседа 

грађевинског земљишта; врши контролу измирења уговорених обавеза; припрема и 

израђује акте које разматра Скупштина општине и Општинско веће; води и ажурира 

евиденцију о непокретностима на којима има право коришћења општина Пландиште; 

сарађује са органима у општинској управи и ван општинске управе у делокругу 

имовинско-правних послова; обавља веома сложене послове из свог делокруга;  

обавља и остале послове по налогу шефа одсека, шефа одељења и начелника 

општинске управе. 

У одсуству га замењује шеф одсека. 

За свој рад одговоран је шефу одсека, шефу одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

б) Услови 

- VII-1  степен стручне спреме-правни факултет 
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- 1 година радног стажа у државим органима 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                         1 

 

 ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ - II 

 

а) Опис посла 

Обавља управне и правне послове из области имовинских односа општине 

Пландиште које се односе на пољопривредно и грађевинско земљиште; промет 

стамбених и осталих објеката; припрема и израђује уговоре; обавља стручне послове 

који се односе на експропријацију, комасацију, узурпацију земљишта у државној 

својини; спроводи поступак административног преноса и изузимања из поседа 

грађевинског земљишта; врши контролу измирења уговорених обавеза; припрема и 

израђује акте које разматра Скупштина општине и Општинско веће; води и ажурира 

евиденцију о непокретностима на којима има право коришћења општина Пландиште; 

сарађује са органима у општинској управи и ван општинске управе у делокругу 

имовинско-правних послова; обавља веома сложене послове из свог делокруга;  

обавља и остале послове по налогу шефа одсека, шефа одељења и начелника 

општинске управе. 

У одсуству га замењује шеф одсека. 

За свој рад одговоран је шефу одсека, шефу одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

б) Услови 

- VII-1  степен стручне спреме-правни факултет 

- 1 година радног стажа у државим органима 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                         1 

 

 

 ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

ПОСЛОВИ  ШЕФА ОДСЕКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

а) Опис посла 

 Прати стање у пољопривреди (пољопривредној производњи, услугама и 

задругама и другим пољопривредним газдинствима); учествује у поступку издавања 

пољопривредног земљишта у закуп; даје нацрте и правце развоја пољопривреде у 

општини Пландиште; прати стратегију развоја пољопривредне производње у 

Републици Србији и усклађује стратегију општине Пландиште са истом; учествује у 

регистрацији пољопривредних газдинстава и у том делу пружа стручну помоћ; 

учествује у процесу приватизације друштвених пољопривредних предузећа и задруга са 

већинским друштвеним капиталом као стручни консултант; прикупља информације о 

начинима и облицима кредитирања пољопривредних газдинстава и пољопривредних 

предузећа; успоставља стручну сарадњу са пољопривредним и задружним савезима; 

прикупља информације о политици цена пољопривредних производа и услуга, ценама 

репроматеријала, паритетима цена пољопривредних производа и услуга; учествује на 

стручним едукацијама и семинарима организованим у вези са пољопривредом и 

проблематиком везаном за пољопривреду; остварује сарадњу са сарадником задуженим 
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за Фондове за развој и пружа стручну помоћ и информације сараднику и странкама; 

обавља све послове везане за евиденцију и статистику у делу пољопривредне 

производње; обавља и остале послове из области пољопривреде; обавља најсложеније 

послове из делокруга свог посла;  обавља и остале послове по налогу шефа одељења и 

начелника општинске управе. 

У одсуству га замењује извршилац послова регистрције пољопривредних газдинстава. 

 За свој рад одговоран је начелнику општинске управе и шефу одељења. 

 

 б) Услови 

 - VII-1 пољопривредни факултет 

 - 3 година радног стажа 

 -  положен стручни испит за рад у државним органима 

 

 в) Извршилац                                                                1 

  

 

ПОСЛОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И ДРУГИ 

ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

а) Опис посла 

Обавља послове регистрације пољопривредних газдинстава у складу са прописима; 

сарађује са Управом за јавна плаћања и обавља послове потребне за Управу јавних 

плаћања везане за регистрацију пољопривредних газдинстава; води евиденцију из 

области пољопривреде за општину Пландиште; попуњава статистику везану за 

пољопривреду; прикупља потребне податке како за индивидуални сектор тако и за 

пољопривредна газдинства из области пољопривреде; обавља сложене послове из 

делокруга свог посла; обавља и друге послове по налогу шефа одсека, односно 

одељења као и начелника општинске управе. 

У одсуству га замењује извршилац послова везаних за рад писарнице и архиве. 

За свој рад одговоран је шефу Одсека, односно одељења као и начелнику 

општинске управе. 

 

б) Услови 

- IV степен стручне спреме – гимназија или економски, пољопривредни смер 

- 1 година радног искуства 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                             1                                                                                                                              

 

 

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 ШЕФ ОДСЕКА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 

а) Опис посла 

Руководи пословима непосредне примене материјално пореских прописа и 

вођења пореског поступка; контролише евиденцију обвезника локалних јавних 

прихода; утрђује решењем обавезе по основу локалних јавних прихода; контролише 

уплату локалних јавних прихода; учествује у пословима канцеларијске и теренске 

контроле; обезбеђује послове наплате пореске обавезе; врши контролу редовне и 
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принудне наплате и одлагање плаћања пореског дуга; обавља пословепрвостепеног 

поступка по изјављеним жалбама и вођење поновног поступка по поништеним 

управним актима другостепеног органа; обавља послове подношења захтева и вођења 

пореско-прекршајног поступка; контролише послове вођења пореског књиговодства за 

локалне јавне приходе; издаје уверења и потврде у вези локалних јавних прихода; 

подноси извештај у вези локалних јавних прихода; обавља и друге сложеније послове 

из делокруга локалне пореске администрације; обавља и остале послове по налогу 

шефа одељења и начелника општинске управе. 

У одсуству га замењује извршилац послова пореског контролора и 

администратора. 

За свој рад одговоран је шефу одељења и  начелнику општинске управе. 

 

б) Услови 

-  VII-1  степен - економски или правни факултет 

- 3 године радног искуства на пореским пословима 

- положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац                                                                   1 

 

 ПОСЛОВИ ПОРЕСКОГ КОНТРОЛОРА И АДМИНИСТРАТОРА 

 

а) Опис посла 

Врши пријем, обраду, контролу и евидентирање података из пореске пријаве; 

учествује у издавању решења за локалне јавне приходе; евидентира утврђене пореске 

обавезе у пореском кљиговодству; води послове око књижења извршених уплата јавних 

прихода; обавља послове канцеларијске и теренске контроле; обавља послове у вези 

пријаве потраживања у поступцима приватизације, стечаја и ликвидације; обавља 

послове вођења пореског књиговодства за локалне јавне приходе; обавља послове у 

вези повраћаја и прекњижавања локалних јавних прихода; обавља све административне 

послове из делокруга локалне пореске администрације; обавља и друге послове по 

налогу свог руководиоца; обавља сложене послове из свог делокруга. 

У одсуству га замењује руководилац службе локалне пореске администрације. 

За свој рад одговоран је шефу Одсека, шефу одељења и начелнику општинске 

управе. 

 

 

б) Услови 

- VI степен - економски смер 

- 1 година радног искуства 

-  положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац       1 

 

 ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ 

 

а) Опис посла 

Организује и учествује у изради планова редовне и принудне наплате локалних 

јавних прихода и прати њихово извршење, сачињава извештаје о остварењу принудне 

наплате, учествује у изради методолошког упутства за редовну и принудну наплату 

локалних јавних прихода. Предузима мере ради обезбеђења наплате пореског дуга 
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установљавањем заложног права на покретним стварима и непокретности пореског 

обвезника; припрема нацрте решења о принудној наплати; води поступак по захтевима 

за одлагање плаћања локалних јавних прихода; води првостепени поступак по 

изјављеним жалбама; извршава послове редовне и принудне наплате у складу са 

Законом. Обавља и друге послове по налогу свог руководиоца и начелника општинске 

управе. 

 

б) Услови 

    - VII-1 степен- економски или правни факултет 

    - 3 године радног искуства 

    - положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац          1 

 

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР 

 

а) Опис посла 

Проверава тачност, потпуност и усклађеност са законом, односно другим 

прописима исказаним у пореској пријави, рачуноводственим извештајима и другим 

евиденцијама пореског обвезника. Води поступак за благовремено и законито 

утврђивање локалних јавних прихода решењем, организује и прати достављање решења 

о утврђивању локалних јавних прихода и књижење задужења утврђених обавеза по 

основу локалних јавних прихода. Обавља послове контроле законитости и правилности 

обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода на терену. По 

налогу, припрема нацрт решења којим се налаже отклањање утврђених неправилности 

у поступку контроле, учествује у изради методолошких упутстава у вези пореске 

контроле јавних прихода, пружа основну правну помоћ и објашњења пореским 

обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе, учествује у захтеву за израду, 

измену и допуну софтверских подршки за пореску контролу локалних јавних прихода, 

припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода. Обавља и друге послове 

по налогу свог руководиоца  и начелника општинске управе. 

 

б) Услови 

    -VII-1 степен- економски или правни факултет 

    - 3 године радног искуства 

    - положен стручни испит за рад у државним органима 

 

в) Извршилац        

 

7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И 

ОВЛАШЋЕЊА 

 

7.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

7.1.1. ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 

1.  Документација потребна  за издавање радне књижице 

• Лична карта, 

• Радна књижица, 

• Сведочанство, уверење или диплома, 
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• Ако је књижица изгубљена оглашава се неважећом у Службеном листу 

Покрајине 

У случају промене личних података потребан је Извод из матичне књиге венчаних и 

лична карта. 

 

 

2. Овера 

• Преписа ( потребна фотокопија или препис документа у  два 

примерка и оргинал документа на увид), 

• Потпис (потребна два примерка документа на којима се потпис 

оверава и лично присуство потписника са важећим личним 

картама), 

• Републичка административна такса 580,00 динара, на жиро рачун 

 бр.840-742221843-57  поз . На  бр. 97  93 228 

 

 

3. Матична служба 

 

Документација потребна за издавање 

Извода  из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих  на домаћем  обрасцу 

потребно  је: 

• На писмени  захтев дати податке о датуму рођења са осталим 

подацима: Име и презиме, 

• Уплатити износ 

• Републичка административна такса 360,00, динара, на жиро рачун 

бр.840-742221843-57  поз  на  бр.  97  93228. 

Документација потребна за издавање 

Извода  из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих  на 

интернационалном обрасцу потребно је: 

• На писмени захтев дати податке о датуму рођења,венчања и 

смрти са осталим подацима(име и презиме,име родитеља и др.), 

• Уплатити износ, 

• Републичка административна такса 580,00,00 динара, на жиро 

рачун бр.840-742221843-57 поз  на  бр. 97   93228 

 

Документација потребна за издавање: 

 

Уверења о држављанству Републике Србије  потрбно  је 

• На писмени захтев дати личне податке, 

 •  Уплатити износ, 

• Републичка административна такса 630,00 динара, на жиро рачун 

бр.840-742221843-57 поз   на   бр. 97  93228 

 

Документација потребна за издавање 

Уверења о слободном брачном стању потребно  је 

• Важећа лична карта, 

• Извод из матичне књиге рођених, 

• Уверење о држављанству не старије од 6 месеци, 
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• Потврда о пребивалишту издата од ОУП-а, 

• Фотокопија пасоша  и  извода  из  МКР  за   страног  

држављанина 

• Уплатити износ, 

• Републичка  административна  такса  940,00 динара,  на  жиро  

рачун  бр. 840-742221843-57 позив   на   бр. 97  93228 

Документација потребна за пријаву рођења: 

 

• Личне карте родитеља, 

• извод из МКВ за родитеље 

• Записник о личном имену, 

• За ванбрачно рођену децу извод из матичне књиге рођених за 

родитеље и записник о признавању очинства, 

• Пријава рођења ослобођења  плаћања   таксе. 

 

Документација потребна за пријаву закључења брака: 

• Важеће   личне   карте   будућих  супружника. 

• Извод из матичне књиге рођених 

• Уверење о држављанству не старије од 6 месеци, 

• Страни држављани доносе и уверење о слободном брачном стању, 

• Доказ о уплаћеној општинској   такси у износу од 1.000,00,00 динара на жиро 

рачун бр. 840-742251843-73 поз  на  бр. 97  - 93228 

• за закључење   брака   ван службене   просторије (ресторан)  3.000,00  динара   

на   исти жиро   рачун 

 

Документација потребна за пријаву смрти: 

• Лична карта умрлог, 

• Потврда о смрти издата од здравственог установе 

• Извод из матичне књиге рођених или матичне књиге венчаних ако је умрло 

лице  било у браку 

• Уверење из књиге држављана, 

• Лична карта пријавиоца, 

• Пријава смрти ослобођена  плаћања   таксе. 

 

Чињеница смрти  мора се пријавити надлежном матичару у року од три дана од 

дана смрти,односно од дана налажења леша. 

Ако је посебним прописом одређен за сахрану краћи рок од три дана,чињеница смрти 

мора се пријавити пре сахране. 

 

Документација потребна за издавање смртовнице: 

 

• По личном захтеву се покреће оставински поступак са изводом из матичне 

књиге умрлих и подаци о наследницима, 

• Смртовница ослобођена  плаћања таксе. 

 

Захтев  за промену  личног имена  : 

 

• фотокопија важеће личне карте ( потврда о пребивалишту) 
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• уверење о држављанству Републике Србије 

• уверење да лице није под истрагом ( издаје Основни Суд у Вршцу) 

• извод из матичне књиге рођених 

• извод из МКР ако је подносилац захтева у браку 

• извод из МКР за децу подносиоца захтева 

• уверење да је подносилац захтева измирио пореске обавезе 

• жиро рачун за уплату републичке административне таксе жиро рачун број            

840-742221843-57 позив на бр. 97-  93228  износ  680,00 динара. 

 

Документација потребна за склапање другог брака: 

 

Будући супружници уз захтев за склапање брака матичару  подносе: 

• Извод из матичне књиге рођених 

• Уверење о држављанству не старије од 6 месеци 

• Доказ да је предходни брак престао уколико ова чињеница није уписана у 

матичну књигу рођених(пресуда или извод из матичне књиге умрлих) 

• Важећа личне карте 

 

4. Бирачки списак 

 

Документација потребна за упис у бирачки списак: 

• Захтев, 

• Важећа лична карта, 

• Ослобођено плаћање таксе. 

 

Документација потребна за брисање  из бирачког списка: 

• Захтев, 

• Извод из МКУ,одјава пребивалиштва, решење о отпусту из држављанства, 

• Решење о лишавању пословне способности, 

• Ослобођено плаћања таксе. 

 

Документација потребна за измену података у бирачком списку: 

• Захтев, 

• Важећа лична карта или други документ, 

• Ослобођено плаћања таксе. 

 

Документација потребна за исправљање података у бирачком списку: 

• Захтев, 

• Важећа лична карта или други документ, 

Ослобођен од плаћања таксе 

 

За исправак података у матичним књигама потребно  је приложити: 

 

• извод у коме је грешка ( рођени, венчани или умрлих ) 

• и  документа  која  служе  као  доказ  за  исправку  грешке  ( рођени,  

венчани,  умрли,  држављанство ) 

• ослобођено од плаћања таксе 
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Упис  лица  у матичне књиге (рођених,  венчаних и умрлих) која  су држављани 

Републике Србије  а рођена  су у бившим републикама СФРЈ: 

• извод из ( МКР, МКВ ,МКУ) 

• уверење о држављанству 

• уверење о пребивалиштву 

• или друга документа ако у изводе нису уписани 

последњи подаци о личном  статусу подносиоца 

захтева, 

• ослобођено плаћања таксе 

 

Упис  чињенице рођења, закључења брака  или  смрти,  насталих  у 

иностранству држављана 

Републике Србије,  потребно  је приложити следеће: 

 

• извод из МКР, МКВ или МКУ на интернационалном обрасцу (бечка или 

париска   конвенција ) 

• ако извод није на интернационалном обрасцу мора бити оверен „Apostille„ 

печатом и преведен од сталног судског тумача 

• ако странка нема оверен извод са наведеним печатом Апостилл-ом може се 

извршити верификација у Београду од стране државног органа земље где је 

чињеница настала а надовера уМинистарству спољних послова Републике 

Србије. 

 

5. Друштвена брига о деци 

 

Документација потребна за признавање права на дечији  додатак: 

• Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици, 

• *Уверење да је држављанин Републике Србије за лице на кога ће захтев 

поднети(себе или брачног друга), 

• Фотокопија личне карта одраслих чланова заједничког домаћинства, 

• *Фотокопију своје оверене здравствене књижице и здравствених књижица за 

све пунолетне чланове домаћинства, 

• Потврда о приходима у три месеца која предходе месецу подношења захтева 

за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе, 

• Потврда о катастарским приходима у предходној години за сваког 

члана заједничког домаћинства који остварује приходе, 

• Изјава о заједничком домаћинству(текст изјаве на обрасцу захтева), 

• Изјаву да непосредно брине о деци(текст изјаве на обрасцу захтева), 

• Потврда о својству редовног учинка за децу школског узраста(основна и 

средња), 

• Доказ о чињеници у вези непокретности,као и стамбеног простора,као 

што су (извод из земљишне књиге,власнички лист,уговор о куповини 

непокретности,решење о порезу,уверење републичког геодетског 

завод,уговор о коришћењу стана), 

• Изјаву о непоседовању ликвидних и новчаних средстава(текст изјаве на 

обрасцу захтева), 

• Потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање, 

• *Акт о разврставању за дете ометено у развоју, 

• *Акт о продужењу родитељског права(умрлица за другог родитеља,доказ о 
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поверењу детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице или 

извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства,потврда војног 

органа), 

• Докази о незапослености(уверење и радна књижица), 

• Докази о старатељству или хранитељству(акт надлежног органа старатељства), 

• Фотокопија картице текућег рачуна. 

 

*Прилози означени звездицом  достављају се само у случају доказивања тих 

статуса када се први  пут подноси захтев  или код доказивања промена неког 

статуса; 

 

• Докази о приходима код сваке обнове захтева, 

• Доказ о школовању код првог захтева и на почетку сваке школске године. 

 

Документација потребна за признавање права на Родитељски додатак по 

Републичком Закону  за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења: 

 

o  попуњен захтев ( добија се у Општинској управи-канцеларија бр.6) 

o  Извод из МКР за сву децу, 

o  Држављанство за себе- не старије од 6 месеци, 

o  Фотокопија своје личне карте, 

o  Фотокопија своје оверене здравствене књижице, 

o  Пријава пребивалишта из ПС Пландиште за децу, 

o  Уверење надлежног органа старатељства да непосредно брине о детету за које 

је поднела захтев, да  деца претходног реда рођења нису смештена у установу 

социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење,  није лишена 

родитељског права у односу на децу претходног реда рођења (добија се у Центру за 

социјални рад) 

o  Фотокопија картице или штедне књижице „ Поштанске штедионице“ 

 

Документација са попуњеним захтевом се предаје Служби у Општинској 

управи. 

 

Документација потребна за остваривање права на накнаду зараде као и обрачун  

накнаде зараде  за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета потребно  је доставити: 

 

• Решење послодавца о праву на породитељско одсуство са рада ради неге 

детета, 

• Потврда послодаваца о дужини радног стажа корисника непрекидно и 

непосредно пре остваривања породиљског одсуства и да ли је имовина у 

СТАЛНОМ РАДНОМ ОДНОСУ или на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ и до када.Ако је 

на одређено време доставити и копију Уговора о раду, 

• Извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства-

дознака, 

• Извод из матичне књиге рођених за децу, 

• Фотокопија радне књижице, 

• Фотокопију личне карте, 

• Фотокопију оверене здравствене књижице мајке,односно корисника права, 



62 

 

• Фотокопију М-2 обрасца овереног од послодавца и од стране Завода за ПИО-е, 

• Потврду о висини Бруто основне зараде и бруто зараде за минули рад, 

• Потврда о висини Просечне Бруто накнаде зараде породиље за 12 месеци(по 

месецима) који предходе месецу отварања породиљског боловања у скаладу 

са законом(извод банке преко које именована прима лични доходак или 

платне листе за 12 месеци потписане од стране породиље потписане и оверене 

од стране послодавца. 

• Потврду надлежног органа  о месечној основици на коју се плаћају доприноси 

за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за последњих 12 месеци која 

предходе месецу у коме је започето коришћење одсустава и по истеку године 

решење о коначној основици само за лице које самостално обавља делатност, 

• Решење надлежног органа о привременом затварању радње,односно о 

привременом поверавању обављања те делатности другом лицу,односно 

личну изјаву да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу 

делатност,само за лице које самостално обавља делатност коју због њене 

природе није могуће пренети на друго лице. 

 

  Документација потребна за остваривање права на једнократну новчану помоћ 

мајке за прворођено дете: 

 Извод из МКР 

 Држављанство за себе- не старије од 6 месеци, 

 Фотокопија своје личне карте, 

 Фотокопија своје оверене здравствене књижице, 

 Фотокопија картице текућег рачуна банке. 

 

Документација потребна за остваривање права на родитељски додатак 

незапосленим породиљама: 

 Оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу,  

 Фотокопија потврде о пријави пребивалишта за новорођено дете, 

 Фотокопија личне карте мајке, 

 Фотокопија оверене здравствене књижице мајке, 

 Уверење Националне слућбе за запошљавање о статусу, 

 Уверење ПС Пландиште о дужини пребивалишта (за незапослене 

породиље које имају нову личну карту), 

 Фотокопија картице текућег рачуна банке. 

 

6.  Заштита животне  средине 

 

Закон  о заштити животне средине 

(„Сл.гласник РС“, број 135/04, 36/09, др.закони 72/09) 

 

Животна средина јесте скуп природних и створених вредности чији 

комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот. 

Законом о заштити животне средине уређује се интегрални систем заштите 

животне средине којим се  обезбеђује остваривање права човека на живот и развој 

у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне 

средине. 

Систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, обезбеђују и 

дужни су да је чувају и унапређују: 
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1.  Република Србија; 

2.  Аутономна покрајина; 

3.  општина, односно град 

4. предузећа, друга домаћа и страна правна лица и предузетници који у обављању 

привредне и друге делатности користе природне вредности, угрожавају или 

загађују животну средину; 

5.  научне и стручне организације и друге јавне службе; 

6. грађанин, групе грађана, њихова удружења, професионалне или друге 

организације. 

Систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за: 

• одрживо  управљање,  очување  природне  равнотеже,  целовитости,  

разноврсности  и квалитета природних вредности и услова за опстанак 

свих живих бића; 

• спречавање,  контролу,  смањивање  и  санацију  свих  облика  

загађивања  животне средине. 

У остваривању система заштите животне средине Република Србија, 

аутономна покрајина, јединице локалне самоуправе, правна и физичка лица 

одговорна су за сваку активност којом мењају или могу променити стање и услове у 

животној средини, односно за непредузимање мера заштите животне средине, у 

складу са законом. 

Правна и физичка лица дужна су да у обављању својих делатности 

обезбеде: рационално коришћење  природних  богатстава,  урачунавање  трошкова  

заштите  животне  средине  у  оквиру инвестиционих и производних трошкова, 

примену прописа, односно предузимање мера заштите животне средине, у складу 

са законом. 

Одрживо  управљање  природним  вредностима  и  заштита  животне  средине  

уређују  се Законом о заштити животне средине, посебним законима и другим 

прописима којима се уређује: 

 

1.  процена утицаја планова, програма и пројеката на животну средину; 

2.  интегрисано спречавање и контрола загађивања; 

3.  заштита природе; 

4.  заштита ваздуха, вода, земљишта, шума, геолошких ресурса; 

5.  управљање хемикалијама; 

6.  управљање отпадом; 

7.  јонизујућа и нејонизујућа зрачења; 

8.  заштита од буке и вибрација и др. 

 

Закон  о процени  утицаја на животну средину 

(„Сл.гласник РС“, број 135/04, 36/09) 

 

Поступак процене  утицаја састоји  се од следећих  фаза: 

 

1.  Одлучивање о потреби  процене  утицаја пројекта на животну средину 

 

Захтев  о  потреби  процене  утицаја  подноси  се  на  прописаном  обрасцу  

(Правилник  о садржини  захтева  о  потреби  процене  утицаја  и  садржини  

захтева  за  одређивање  обима  и садржаја студије о процени утицаја на животну 

средину „Сл.гласник РС“, број 69/05) и садржи: 

• податке о носиоцу пројекта; 
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• опис локације; 

• опис карактеристика пројекта; 

• приказ главних алтернатива које су разматране; 

• опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају; 

• опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину; 

• опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања 

значајних штетних утицаја; 

Уз захтев се прилаже следећа документација: 

• информација о локацији или локацијска дозвола (да није старија од 

годину дана); 

• идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта; 

• графички приказ микро и макро локације; 

• услови и сагласности других надлежних органа и организација 

прибављених у складу са посебним законом; доказ о уплати републичке 

административне таксе; 

• доказ о уплати општинске административне таксе; 

• други докази на захтев надлежног органа. 

Након спроведеног поступка у овој фази доноси се решење да није потребна 

процена утицаја на  животну  средину или решење  о потреби процене  утицаја. 

Надлежни орган може,  приликом утврђивања да  је потребна процена утицаја, 

истим решењем одредити обим и садржај студије о процени утицаја. 

 

2.  Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 

 

Захтев за одређивање обима и садржаја студије подноси се на прописаном  

обрасцу (Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини 

захтева за одређивање обима и  садржаја студије о процени утицаја на животну  

средину“Сл.галсник РС“,број 69/05) и садржи: 

• податке о носиоцу пројекта; 

• опис локације; 

• опис пројекта; 

• приказ главних алтернатива које су разматране; 

• опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају; 

• опис могућих значајних штетних утицаја пројекта; 

• опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања 

значајних штетних утицаја; 

• нетехнички резиме наведених података; 

• подаци  о  могућим  тешкоћама  на  које  је  наишао  носилац  пројекта  у  

прикупљању података и документације; 

Уз захтев се прилаже следећа документација: 

• информација о локацији или локацијска дозвола (да није старија од 

годину дана); 

• идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта; 

• графички приказ микро и макро локације; 

• услови и сагласности других надлежних органа и организација 

прибављених у складу са посебним законом; 

• доказ о уплати републичке административне таксе; 

• доказ о уплати општинске административне таксе; 
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• други докази на захтев надлежног органа. 

 

3.  Одлучивање о давању сагласности на студију о процени  утицаја 

 

Захтев за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину 

подноси се најкасније у року од годину дана од дана пријема коначне одлуке којом 

је одређен обим и садржај студије о процени утицаја. 

Уз захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину 

подноси се: 

• најмање три примерка студије у писаном и један у електронском 

облику (студија урађена  на основу Правилника о садржини  студије  

о процени утицаја  на животну средину“Сл.гласник РС“, број 69/05); 

• одлука надлежног органа из претходне фазе поступка; 

• прибављени услови и сагласности других надлежних органа и 

организација у складу са посебним законом; 

• доказ о уплати републичке административне таксе; 

• доказ о уплати општинске административне таксе; 

Надлежни орган обезбеђује јавни увид, организује презентацију и спроводи 

јавну расправу о студији о процени утицаја (Правилник о поступку јавног увида, 

презентацији и јавној расправи о студији о процени  утицаја  на животну  

средину“Сл.гласник РС“, број 69/05) и доставља студију 

ехничкој комисији за оцену студије о процени утицаја (Правилник о 

радутехничке  комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину 

„Сл.галсник РС“, број 69/05), а по завршеном јавном увиду,  презнтацији и јавној 

расправи и извештај са прегледом мишљења заинтересованих органа и организација 

и заинтересоване јавности. 

Техничка комисија сачињава извештај са оценом студије о процени утицаја 

и предлогом одлуке и доставља га надлежном органу. 

Надлежни орган на основу спроведеног поступка и извештаја  техничке  

комисије  доноси решење о  давању сагласности на студију о процени  утицаја или 

о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја. 

 

 4.  Процена утицаја затеченог  стања на животну средину 

 

За  изведене  пројекте  који  су  изграђени  без  одобрења  за  изградњу  или  

се  користе  без одобрења за употребу, а за њих се може захтевати процена утицаја 

на животну средину, подноси се захтев за одлучивање о потреби процене утицаја 

затеченог стања на животну средину. 

За  изведене  пројекте  који  су  изграђени  без  одобрења  за  изградњу  или  

се  користе  без одобрења   за  употребу,  а  за  које  је  обавезна  процена  утицаја,  

подноси  се  захтев  за  давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог 

стања на животну средину. 

 

Уз сваки од ових захтева подноси се: 

• копија  пријаве  објекта  изграђеног  без  одобрења  за  изградњу  и  

обавештење  о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким 

планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу; 

• извод из пројекта изведеног објекта; 

• извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај 
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о резултатима мерења и  испитивања чинилаца животне средине на 

које пројекат утиче који нису старији од шест месеци; 

• графички приказ микро и макро локације; 

• доказ о уплати републичке административне таксе; 

• доказ о уплати општинске административне таксе. 

Студија  затеченог  стања  израђује  се  на  основу  пројекта  изведеног  

објекта,  података  о емисији и  резултата мерења и испитивања  чинилаца  животне 

средине и има  садржај  прописан законом. 

Надлежни орган је дужан да о поднетом захтеву о потреби процене утицаја, 

одлуци да ли је потребна процена утицаја, захтеву за одређивање обима и садржаја 

студије, одлуци о одређивању обима и садржаја  студије, обавештењу о јавном 

увиду, презентацији и јавној расправи, одлуци о давању сагласности на  студију  или 

одбијању захтева за давање сагласности на студију обавести јавност  путем  најмање  

једног  локалног  листа  на  сваком  од  службених  језика  који  излази  на подручју 

које ће бити захваћено утицајем планираног пројекта, односно активности. 

Надлежни орган води евиденцију о спроведеним поступцима и донетим одлукама 

као јавну књигу. Носилац пројекта сноси трошкове израде, измене и допуне и 

ажурирања студије о процени. утицаја,  израде  студије  затеченог  стања,  

обавештавања  и  учешћа  јавности  у  поступку  процене утицаја и рада техничке 

комисије. 

 

Закон  о стратешкој процени  утицаја на животну средину 

(„Сл.гласник РС“, број 135/04, 88/10) 

 

Овим  законом  уређују  се  услови,  начин  и  поступак  вршења  процене  

утицаја  одређених планова   и   програма   на   животну  средину  ради   

обезбеђивања   заштите   животне   средине   и унапређивања   одрживог  развоја  

интегрисањем  основних  начела  заштите  животне  средине  у поступак припреме 

и усвајања планова и програма. 

 

 

Стратешка процена се врши за планове, програме, основе и стратегије у 

области просторног и  урбанистичког  планирања  или  коришћења  земљишта,  

пољопривреде,  шумарства,  рибарства, ловства, 

енергетике,  индустрије,  саобраћаја,  управљања  отпадом,  управљања  водама,  

телекомуникација, туризма,  очувања природних  станишта и дивље флоре и фауне, 

којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених 

прописима којима се уређује процена утиц аја на животну средину. 

Министар надлежан за послове заштите животне средине, ближе утврђује 

листе планова и програма  за које је обавезна стратешка процена утицаја на 

животну средину и листе планова и програма за које се може захтевати стратешка 

процена утицаја на животну средину. 

Орган надлежан за припрему плана и програма може одлучити да се не 

израђује стратешка 

процена  о  чему  претходно  прибавља  мишљење  органа  надлежног за  послове  

заштите  животне средине и других заинтересованих органа и организација. Ова 

одлука садржи: 

• податке о врсти плана и програма; 

• разлоге  за  не  приступање  изради  стратешке  процене   према  
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критеријумима  за одређивање могућих карактеристика значајних 

утицаја који су саставни део закона; 

• друге  релевантне  податке  на  основу  којих  је  одлучено  да  се  не  

приступи  изради стратешке процене. 

 

Одлука о изради стратешке процене и одлука да  се не израђује  стратешка  процена  

су саставни  део  одлуке  о  припреми  плана и програма и  објављују  се  у  

„Службеном  гласнику Републике Србије“, службеном гласилу аутономне  покрајине, 

односно јединице  локалне самоуправе. 

 

Поступак стратешке процене  састоји  се од следећих  фаза: 

 

1.  припремна фаза која  обухвата: 

• одлучивање о изради стратешке процене (  Одлуку о изради стратешке 

процене доноси орган  надлежан  за припрему плана и програма  по 

претходно  прибављеном мишљењу органа  надлежног за  послове 

заштите животне средине и других заинтересованих органа и 

организација); 

• избор  носиоца  израде  извештаја  о  стратешкој  процени  (О  избору  

носиоца  израде извештаја  о  стратешкој  процени  одлучује орган  

надлежан  за  припрему  плана  и програма по поступку утврђеном 

законом); 

• учешће   заинтересованих   органа   и   организација   (У   припреми   

одлуке  о   изради стратешке процене, односно одлуке о неприступању 

изради стратешке процене, орган надлежан  за  припрему плана  или

 програма  дужан  је  да,  од  органа  

надлежног  за послове заштите животне средине и заинтересованих 

органа и организација затражи мишљење); 

2.  извештај о стратешкој процени 

Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и 

процењују могући 

значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана 

и програма и одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину. 

 

3.  поступак одлучивања који обухвата: 

• учешће заинтересованих органа и организација (Орган надлежан за 

припрему плана и програма доставља органу надлежном за  заштиту 

животне средине, заинтересованим  органима  и организацијама  на  

мишљење извештај  о  стратешкој процени); 

• учешће  јавности  (Пре  упућивања  захтева  за  добијање  сагласности  

на  извештај  о стратешкој процени, орган надлежан за припрему 

плана и програма обезбеђује путем јавног увида и јавне расправе 

учешће јавности у разматрању извештаја о стратешкој процени); 

• извештај  о  резултатима  учешћа  заинтересованих  органа  и  

организација  и  јавности (Орган   надлежан   за   припрему  плана   и  

програма   израђује   извештај   о   учешћу заинтересованих органа и 

организација и јавности који садржи сва њихова мишљења и мишљења 

изјављена у току јавног увида и јавне расправе о плану и програму, 

односно о извештају о стратешкој процени); 

• оцену извештаја о стратешкој процени (Орган надлежан за припрему 
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плана ипрограма доставља  органу надлежном  за  послове заштите  

животне  средине на  сагласност извештај  о стратешкој  процени са  

извештајем  о учешћу заинтересованих  органаи организација и 

јавности.  Орган надлежан  за заштиту  животне  средине врши оцену 

извештаја на основу критеријума за оцену који су саставни део закона); 

сагласност на извештај о стратешкој процени (На основу оцене, орган 

надлежан за послове заштите  животне средине даје сагласност на 

извештај о стратешкој процени или одбија захтев за давање сагласности). 

 

Закон  о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине („Сл.гласник РС“, број 135/04) 

 

Овим законом уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе за 

постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, 

животну средину или материјална добра, врсте активности 

и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу 

загађивања животне средине. 

Интегрисана  дозвола  јесте  одлука  надлежног  органа  донета  у  форми  

решења  којом  се одобрава пуштање у рад постројења или његовог дела, односно 

обављање активности чији саставни део  чини  документација  са  утврђеним  

условима  којима  се  гарантује  да  такво  постројење  или активност одговарају 

захтевима предвиђеним законом. 

Врсте активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола 

класификују се према нивоу  загађивања и ризику који те активности могу имати 

по здравље људи и животну средину, укључујући и друге технички сродне 

активности које могу произвести емисије и загађење животне средине.  Влада  

Републике  Србије  прописује  врсте  активности  и  постројења  за  које  се  издаје 

интегрисана дозвола. 

Оператер подноси надлежном органу захтев за издавање дозволе који садржи 

податке о: 

• постројењу и његовој активности; 

• сировинама и помоћном материјалу, другим материјама и енергији који 

се користе у постројењу или се у њему стварају; 

• изворима емисија које потичу из постројења; 

• условима карактеристичним за локацију на којој се постројење налази; 

• природи и количини предвиђених емисија које из постројења доспевају 

у воду, ваздух и земљиште; 

• идентификованим значајним утицајима емисија на животну средину и 

могућности утицаја на већу удаљеност; 

• предложеној технологији и другим техникама којима се спречавају 

или, ако то није могуће, смањују емисије; 

• најбољим  доступним  техникама  које  оператер  новог  или  

постојећег  постројења примењује или планира да примени ради 

спречавања или смањења загађивања; 

• мерама  за  смањење  настајања  и  уклањање  отпада  који  настаје 

приликом функционисања постројења; 

• мерама за ефикасно коришћење енергије; 

• планираним мерама мониторинга емисија у животну средину; 

• приказ главних алтернатива које је оператер разматрао; 
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• нетехнички приказ података на којима се захтев заснива; 

• другим мерама чије предузимање се планира у складу са прописима. 

 

Уз захтев за издавање дозволе подносилац захтева прилаже следећу 

документацију: 

 

• пројекат за планирано, односно изграђено постројење; 

• извештај о последњем техничком прегледу; 

• план вршења мониторинга; 

• резултате мерења загађивања чинилаца животне средине или других 

параметара у току трајања пробног рада; 

• план управљања отпадом; 

• план мера за ефикасно коришћење енергије; 

• план мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица 

• план мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања 

постројења; 

• акт о праву коришћења природних ресурса; 

• изјаву  којом  потврђује  да  су  информације  садржане  у  захтеву  

истините,  тачне, потпуне и доступне јавности; 

• доказ о уплаћеној административној такси. 

За  нова  постројења  прилаже  се  и  сагласност  на  студију  о  процени  

утицаја  на  животну средину и  сагласност на процену  опасности од  удеса, а за 

постојећа  постројења сагласност на студију утицаја затеченог стања, процену 

опасности од удеса и програм мера прилагођавања рада постојећег постројења или 

активности условима прописаним законом. 

Надлежни орган обавештава органе и организације  и заинтересовану 

јавност о поднетом 

захтеву и узимајући у обзир њихова мишљења и приспелу документацију израђује 

нацрт дозволе. 

Нацрт  дозволе  се  ставља  на  увид  јавности  и  доставља  заинересованим  

органима   и организацијама. Након приспелих мишљења на нацрт дозволе 

целокупна докуменација се доставља техничкој комисији. 

Техничка комисија разматра захтев оператера и приложену документацију, 

нацрт дозволе, мишљења  других  органа  и  организација  и  заинтересоване  

јавности  и  на  основу  тих  елемената израђује извештај који доставља надлежном 

органу. 

Надлежни  орган  решењем  одлучује  о  издавању  дозволе,  односно  

одбијању  захтева  за издавање дозволе. 

Дозвола се издаје на период који не може бити дужи од десет година и 

подлеже поновном разматрању (ревизији) најмање два пута у току важења. 

Рок на који је дозвола издата може се продужити на захтев оператера 

. 

7.1.2. ОДСЕК ЗА ДУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОВЕРЕНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

1. Борачко-инвалидска заштита 

 

Потребна документација за  признавање  својства ратног   инвалида по  основу  

ране,  озледе, повреде  и болести 
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• Захтев за признавање својства ратног војног инвалида,лична 

карта(фотокопија), 

• Извoд из МКР, 

• Уверење о држављанству, 

• Медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена 

подношења захтева,уверња о околностима повређивања(издаје надлежни  војни 

или други надлежни орган), 

• Уверење завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу. 

 

Потребна документација за признавање својства мирнодопског војног  инвалида 

по основу ране,озледе,повреде и болести: 

 

• Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида, 

• Лична карта(фотокопија), 

• Извод из МКР, 

• Уверење о држављанству, 

• Медицинска документација о лечењу, 

• Уверење војне јединице о околностима повређивања или решње о 

отпуштању војног рока(издаје војни одсек према мест пребивалишта 

странке), 

• Уверење завода ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу. 

 

Потребна документација за повећање процентуалног инвалидитета: 

• Захтев за повећање процента војног инвалидитета, 

• Налаз лекара специјалисте о томе да је наступила промена од утицаја на раније 

утврђени инвалидитет. 

 

Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по 

палом борцу(за супругу и децу): 

• Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу, 

• Лична карта или избегличка легитимација(фотокопија), 

• Извод из МКВ, 

• Изјава два сведока да се удова није преудала, 

• Извод из МКР за децу, 

• Потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 године 

живота, 

• Уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу, 

• Уверење о околностима погибије палог борца(издаје надлежни војно орган), 

• Извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право. 

 

Потребна документација за признавање права на борачки додатак: 

• Захтев за признавање права на борачки додатак, 

• Потврда да је у радном односу,издаје послодавац, 

• Потврда о висини исплаћене месечне зараде,издаје послодавац. 

 

Потребна документација за признавање права за заштиту војних и породичних 

инвалида: 

• Захтев за признавање права на здравствену заштиту, 
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• Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности) 

• Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за 

здравство(издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба), 

• Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и 

општина у којима су живели, 

• Уверење Завода за тржиште рада, 

• Уверење Центра за социјални рад, 

• Изјава два сведока, 

• Фотокопија личне карте за подносиоца захтева. 

 

 

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту 

борачног друга и деце војног инвалида: 

• Захтев за признавање права на здравствену заштиту, 

• Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје 

Фонд за здравство и исто прибавља служба), 

• Извод из МКР за супругу и децу, 

• Извод из МКВ, 

• Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и 

општина у којима су живели, 

• Уверење Завода за тржиште рада, 

• Уверење Центра за социјални рад, 

• Изјава два сведока, 

• Фотокопија личне карте за подносиоца захтева, 

• Потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година 

живота. 

 

Потребна документација за признавање на ортопедска и друга помагала: 

• Захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала, 

 

• Предлог лекара специјалисте за ортопедска помогала. 

 

Потребна документација за признавање права на путничко моторно  возило: 

• Захтев за признавање права на путничко моторно возило, 

 

Потребна документација за признавање права на једнократну помоћ по основу 

смрти  војног инвалида: 

• Захтев за признавање права на једнократну помоћ, 

• Извод из МКУ за покојног војног инвалида, 

• Фотокопија личне карте подносиоца захтева, 

• Изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом 

домаћинству са војном инвалидом или се старао о њему најмање годину дана 

пре смрти. 

 

Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ: 

• Захтев за признање права на додатну негу и помоћ, 

• Налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица. 
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Потребна документација за признавање права на ортопедски додатак: 

• Захтев за признавање права на ортопедски додатак 

• Налази лекара специјалисте о здравственом стању организма,а које је 

непосредна последица задобијене ране,ране,повреде,озледе или болести која је 

проузроковала тешко оштећење екстремитета. 

 

Потребна документација за признавање права на накнаду за време 

незапослености ратних војних инвалида од I до IV групе 

• Захтев за наведено право, 

• Уверење да је војни инвалид незапослено лице(издаје Завод за тржиште рада), 

• Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности), 

• Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за 

здравство(издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба), 

• Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република 

и општина у којима су живели, 

• Изјава два сведока. 

 

Потребна документација за признавање права на породични додатак: 

• Захтев за наведено право, 

• Извод из МКР,за подносиоц захтева, 

• Извод из МКВ, 

• Уверење о држављанству за подносиоца захтева, 

• Доказ о приходима домаћинстава, 

• Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности), 

• Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република 

и општина у којима су живели. 

 

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање: 

• Захтев за наведено право, 

• Извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку, 

• Извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинстава корисника, 

• Потврда о школовању деце уколико су старија од 15 година, 

• Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности), 

• Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за 

здравство(издаје Фонд  за здравство и исто прибављања служба), 

 

• Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република 

и општина у којима су живели, 

• Приходи свих чланова домаћинстава, 

• Изјава два сведока. 

 

Потребна документација за признавање својства цивилног инвалида рата и 

права на личну инвалиднину: 

• Захтев за признавање права на наведено својство и инвалиднину, 

• Фотокопија личне карте 

• Уверење о држављанству 

• Извод из МКР, 

• Медицинска документација из времена настанка оштећења организма и 
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најновија уверења о околностима повређивања, 

• Доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач 

истих 

 

Потребна документација за признавање права на негу и помоћ од стране  

другог лица цивилног инвалида рада: 

• Захтев за признавање наведеног права, 

• Налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи од стране другог лица. 

 

Потребна документација за признавање права на ортопедски додатак 

цивилног инвалида рата: 

• Захтев за признавање наведеног права, 

• Налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма,акоје је 

непосредна последица задобијене ране,повреде,озледе или болести која је 

проузроковла тешко оштећење екстремитета. 

 

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту 

цивилног инвалида рата: 

• Захтев за признавање права на здравствену заштиту, 

• Уверење о имовном стању(издаје Служба за катастар непокретности), 

• Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за 

здравство(издаје Фонд за здравство и истоприбавља служба), 

• Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република 

и општина у којима су живели, 

• Уверење Центра за социјални рад, 

• Уверење Завода за тржиште рада, 

• Изјава два сведока, 

• Фотокопија личне карте за подносиоца захтева. 

 

Потребна документација за признавање права на месечно новчано 

примање цивилног инвалида рада: 

• Захтев за наведено право, 

• Извод из МКВ,уколико је корисник у браку, 

• Извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника, 

• Потврда о школовању деце уколико су старија од 15 година, 

• Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар неокретности), 

• Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за 

здравство(издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба), 

• Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република 

и општине у којима су живели. 

Потребна документација за признавање права на накнаду погребних  

трошкова цивилног инвалида рата: 

• Захтев за наведено право, 

• Извод из МКУ за инвалида, 

• Рачун погребног предузећа, 

• Фотокопија личне карте за подносиоца захтева, 

• Изјаве два сведока да је лице сносило трошкове сахране инвалида. 
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Потребна документација за признавање права на увећање месечног  

новчаног примања на основу самохраности: 

• Захтев за наведено право, 

• Изјава два сведока о чињеници да ли је подносилац захтева самохрано лице, 

• Ко сачињава ужу породицу корисника,да ли има живе родитеље и децу ван 

домаћинсатава као и да ли исти остварује приход, 

• Родитеље подносиоца захтева, 

• Изводи из МКР за децу подносиоца захтева. 

 

Потребна документација за признавање права на увећање новчаног 

месечног  примања по основу везаности за постељу,односно додатак за негу: 

• Захтев за наведено право, 

• Извештај лекара опште праксе са предлогом за туђу негу,са налазима лекара 

специјалисте уколко их корисник поседује. 

 

Потребна документација за признавање права на накнаду погребних  трошкова: 

• Захтев за наведено право, 

• Извод из МКУ за инвалида, 

• Рачун погребног предузећа, 

• Фотокопија личне карте за подносиоца захтева, 

• Изјаве два сведока да је лице сносило трошкове сахране инвалида. 

 

Потребна документација за признавање права на помоћ у сличају смрти: 

• Захтев за признавање наведеног права, 

• Фотокопија личне карте за подносиоца захтева, 

• Извод из МКУ за бившег корисника, 

• Изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у 

доманћинству са бившим корисником. 

 

2. ПОВЕРЕНИК ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

Сви захтеви комесаријату за избеглице и миграције подносе се преко повереника за 

избеглице општине Пландиште  

 За регистрацију и издавање легитимације расељеног лица потребно је: 

1. Потписан захтев странке, 

2. Лична документа, (лична карта - страна са личним подацима, фотографијом и 

страна са одјавама и пријавама пребивалишта - за пунолетне, извод из Матичне 

књиге рођених и лична карта једног родитеља - за малолетне), 

3. Пријава боравишта, 

4. Изјава о смештају оверенa у општини или суду, односно уколико странка 

поседује непокретност и у њој борави приложити доказ о власништву, 

5. Две фотографије (25х32 цм) за старије од шеснаест година. 

 Одлуке ће се доносити у складу са чл. 208. и 161. Закона о општем управном поступку 

("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10) 
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За издавање дупликата легитимације расељеног лица потребно је: 

1. Потписан захтев странке, 

2. Лична документа (лична карта - страна са личним подацима, фотографијом и 

страна са одјавама и пријавама пребивалишта - за пунолетне, извод из Матичне 

књиге рођених, и лична карта једног родитеља - за малолетне), 

3. Пријава боравишта, 

4. Потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације расељеног лица, односно 

признаница Службеног гласника РС о оглашавању неважећом исте, 

5. Две фотографије (25х32цм) за старије од шеснаест година. 

 Одлуке ће се доносити у складу са чл. 208. и 161. Закона о општем управном поступку 

("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10) 

 

За промену у самој легитимацији расељеног лица потребно је: 

1. Потписан захтев странке, 

2. Лична документа (лична карта - страна са личним подацима, фотографијом и 

страна са одјавама и пријавама пребивалишта - за пунолетне, извод из Матичне 

књиге рођених и лична карта једног родитеља -  за малолетне),  

3. Пријава боравишта, 

4. Доказ везан за измену, 

5. Две фотографије (25х32цм) за старије од шеснаест година. 

Одлуке ће се доносити у складу са чл. 208. и 161. Закона о општем управном поступку 

(„Сл. гласник РС“ бр. 33/97 и 31/01) 

 

За новорођенчад потребно је: 

1. Потписан захтев странке, 

2. Извод из Матичне књиге рођених, 

3. Пријава боравишта, 

4. Личне карте и легитимације расељеног лица оба родитеља. 

 Одлуке ће се доносити у складу са чл. 208. и 161. Закона о општем управном поступку 

("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10) 
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За престанак статуса избеглице потребно је: 

1. Потписан захтев странке, 

2. Решење о признатом својству избеглог-прогнаног лица, 

3. Избегличка-прогнаничка легитимација, 

4. Решење о прихвату у држављанство РС/ извод из истог/ уверење о 

држављанству РС. 

Одлуке ће се доносити у складу са чланом 13. Закона о избеглицама ("Службени 

гласник РС", бр. 18/92, 45/02, 30/10) и чл. 131. став 1. тачка 1. и 192. Закона о општем 

управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", 

бр. 30/10) 

 

За признавање статуса избеглице малолетном детету потребно је: 

1. Потписан захтев родитеља, 

2. Нове избегличке легитимације на име родитеља, 

3. Извод из матичне књиге рођених за дете, 

4. Образац ЗБЕГ 2. 

Одлуке ће се доносити у складу са чланом 13. Закона о избеглицама ("Службени 

гласник РС", бр. 18/92, 45/02, 30/10) и чл. 131. став 1. тачка 1. и 192. Закона о општем 

управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", 

бр. 30/10) 

 

НАКНАДНА РЕГИСТРАЦИЈА ИЗБЕГЛИЦА: 

ЗА ИСПРАВКУ/ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О ПРИЗНАВАЊУ СВОЈСТВА 

ИЗБЕГЛОГ/ПРОГНАНОГ ЛИЦА И/ИЛИ ПОТВРДЕ О ПОТВРЂИВАЊУ СВОЈСТВА 

ИЗБЕГЛОГ/ПРОГНАНОГ ЛИЦА потребно је: 

1. Потписан захтев странке, 

2. Избегличка-прогнаничка легитимација, 

3. Решење о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или потврда о 

потврђивању својства избеглог/прогнаног лица, 

4. Докази у вези са исправком/изменом (изводи из матичних књига). 

Одлуке ће се доносити у складу са чланом 209. Закона о општем управном поступку 

("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10) 
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ЗА ОВЕРУ РЕШЕЊА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ КЛАУЗУЛОМ 

ПРАВНОСНАЖНОСТИ потребно је: 

1. Потписан захтев странке, 

2. Оригинал решење Комесаријата, 

3. Избегличка-прогнаничка легитимација. 

  

ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ БОРАВИШТА потребно је: 

(сагласност издаје повереник за избеглице на основу сагласности повереника из 

општине у коју се лице пресељава) 

1. Потписан захтев странке, 

2. Доказ да поседује непокретност у општини где се пресељава, или 

3. Изјава власника, који га прима на смештај, оверена у општини 

4. Доказ да је кућа-стан, у који га прима његов.   

 

ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОТВРДЕ ДА СЕ ЛИЦЕ НАЛАЗИ/НЕ НАЛАЗИ У БАЗИ потребно је: 

1. Потписан захтев странке, 

2. Лични документ (избегличка легитимација или лична карта). 

Одлуке ће се доносити у складу са чл. 161. и 162. Закона о општем управном 

поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 

30/10) 

 

ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ЈЕ ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК У ТОКУ РАДИ 

РЕГУЛИСАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ потребно је: 

1. Потписан захтев странке, 

2. Решење о укидању статуса, 

3. Лични документ (избегличка-прогнаничка легитимација). 

Одлуке ће се доносити у складу са чл. 161. и 162. Закона о општем управном поступку 

("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10) 

 

ЗА НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА потребно је: 

1. Потписан захтев странке, 
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2. Извод из матичне књиге умрлих, 

3. Избегличка-прогнаничка легитимација  преминулог лица, 

4. Оригинал рачуни погребног предузећа, 

5. Легитимације подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства 

(избегличко-прогнаничке легитимације, лична карта и извод из матичне књиге 

рођених, за малолетне чланове породичног домаћинства) 

6. доказ о незапослености са тржишта рада, 

7. доказ о висини примања чланова породичног домаћинства. 

Накнада за делимично покриће погребних трошкова припада лицу које је сносило 

трошкове сахране, под условом: 

1. да је преминуло лице имало статус избeглог-прогнаног лица и да до момента 

смрти није имало примања, по било ком основу, у РС или земљи порекла, 

2. да лице, које остварује право на накнаду за делимично покриће погребних 

трошкова, нема приходе веће од 2.500 динара, по члану породичног 

домаћинства  

 

О свим напред наведеним захтевима одлуке ће се доносити у складу са чланом 13. 

закона о избеглицама ("службени гласник рс", бр. 18/92, 45/02, 30/10), и чл. 131. став 1. 

тачка 1, 192. и 209. закона о општем управном поступку ("службени лист срј", бр. 33/97, 

31/01 и "службени гласник рс", бр. 30/10) 

 

7.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ 

 

7.2.1. ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава: 

- Месне заједнице 

- Центар за социјални рад 

- Основне школе 

- Предшколске установе 

- Народна библиотека 

- Културно образовни центар 

- Дом здравља 

- Црвени крст,  

 могу користити средства распоређена Одлуком о буџету за 2013. годину само за 

намене за које су им по њиховим захтевима одобрене и пренете. Корисник буџета ( 

директни и индиректни ) може преузимати обавезе на терет буџета само до износа 

апропријације утврђене одлуком . Корисници буџетских средстава ( директни и 

индиректни) преузимају обавезе на основу: 

 

1. писаног ЗП Обрасца  

2. фотокопије фактуре  

3. фотокопије уговора и других докумената којима се правдају средства. 
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ОБРАЗАЦ  - ЗП 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  -  ТРЕЗОР 

ЗАХТЕВ ЗА ПЛАЋАЊЕ  ТРАНСФЕР СРЕДСТАВА:                                                    
         

1         .Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Пландиште за 2013 годину, раздеo   глава      .  захтевамо исплату 

средстава у                                               укпном износу од                        динара и то: 

 

а) Налогом за пренос Вирманом 

б) У готовом  

ц) Чеком  

 

 

 

 

Апро- 

Пријација 

 

 

ОСНОВ ПЛАЋАЊА  

Текући 

рачун 

   корисника 

Ш И Ф Р А  

ИЗНОС 

 

Позив на 

број 

/Уписује 

трезор/ 

Број и 

Датум 

документа 

 

КОРИСНИК Економска 

/са шест 

места/ 

Извор 

Финанси- 

рања 

 

Функционална 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

             

          

         

         

         

         

         

     УКУПНО        

2.Потврђујем да је плаћање по овом захтеву у складу са одлуком о буџету општине Пландиште за 2013 годину и да су 

књиговодствена документа на основу којих се врши исплата потпуна, истинита, рачунски тачна и законита. 

___________________2013 годи                     Одговорно лице 

корисника 
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             /Датум/            (М.П.)        

____________________________ 

 

3.Да је захтев исправан и у складу са месечним планом (квотом) потврђује и оверава Секретаријат за финансије            

Одговорно лице у трезору 

             

                                                                                                                                                                                            (М.П.)    

 Секретар за финансије 

____________________________ 
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Организације цивилног друштва ( Удружење грађана , верске заједнице и невладине организације) 

које су регистроване на територији општине Пландиште односно имају седиште или огранак и 

делују на подручју општине Пландиште као општинске, међуопштинске или републичке 

организације, могу да користе буџетска средства намењена финансирању програма и пројеката 

само ако су испунили услове предвиђене конкурсом, а које се подносе на посебном обрасцу.  

Конкурсна пријава треба да садржи: 

- образац пријаве 

- биографију координатора програма 

- фотокопију решења о упису организације у Регистар 

- фотокопију оснивачког акта ( статута) 

 

ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА 

 

 

 

Подносилац предлога пројекта/програма 

 

 

 

Адреса подносиоца предлога пројекта/програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Референтни број 

(попуњава општина Пландиште) 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ/ПРОГРАМУ 

 

Наслов пројекта/програма 

 

 

 

 

 

 

Датум подношења предлога пројекта/програма: 

Трајање пројекта/програма: 

Контакт особа: 

Функција: 

Контакт телефон: 

Е-mail: 

Адреса интернет презентације: 

Mатични број и ПИБ: 

Број рачуна и назив банке: 

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање – телефон: 

 

Потпис и печат: 

 

 

 

Износ средстава из сопственог учешћа                              

Проценат средстава сопственог учешћа од укупне вредности 

пројекта 

                      % 

Износ тражених средстава од општине Пландиште                            

Проценат средстава траженог од општине Пландиште од укупне 

вредности пројекта/програма 

                      % 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА                            
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1. Сажетак пројекта/програма 

На једној страни опишите ваш пројекат и његове главне елементе. Наведите резиме 

активности и укратко објасните како ћете их организовати. У овом делу укратко 

треба да опишете којим ресурсима располажете и зашто баш ваш пројекат треба 

изабрати на овом конкурсу. Овај део пријавног формулара даје комисији за оцену 

пријава најдиректнији увид у ваше способности, искуства и виђења процеса реализације 

пројекта/програма. 

 

 

2. Оправданост пројекта/програма 

Објасните законски и стратешки оквир за реализацију пројекта/програма и  

прикажите потребе заједнице за овим пројектом. Укратко опишите проблем, циљне 

групе и крајње кориснике. Наведите разлоге због чега до сада није дошло до реализације 

овог пројекта/програма. 

Попуните максимално 15 редова 

 

 

3. Досадашња искуства у реализацији пројеката 

Попуните максимално 15 редова 

 

 

4. Веза са локалним стратешким документима 

У овом делу наведите општинска стратешка документа где је овај пројекат наведен 

као приоритет, кад је документ усвојен, за који период, као и који су главни 

приоритети дефинисани у оквиру тог документа. Наведите тачно ставку на коју се 

позивате у документу. 

Попуните максимално 15 редова 

 

 

5. Општи циљ пројекта/програма 

Опишите општи циљ пројекта/програма. Генерално, шта дугорочно желите постићи 

овим пројектом? Коју пожељну промену желите постићи у вашој заједници? 

 

 

6. Специфични циљеви пројекта/програма 

Набројте, дефинишите и опишите специфичне циљеве вашег пројекта/програма. Шта 

пројектом желите да постигнте након његовог окончања, а доприноси реализацији 

општег циља? 

 

Попуните максимално 15 редова 
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7. Очекивани резултати 

Набројте и квантификујте  све резултате који ће проистећи као резултат ваших 

активности. Резултати представљају крајње исходе одређене пројектне активности. 

Који су то резултати који доприносе достизање постављених циљева? Они морају да 

буду мерљиви, достижни, одређени. 

 

Попуните максимално 15 редова 

 

 

8. Активности 

 

Опис активности Износ у РСД Одговорна лица и 

организације за 

реализацију 

Укратко опишите 

садржај активности. 

Активности групишите у 

скупoве сродних 

активности које су 

планиране 
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9. Корисници пројекта/програма 

Набројте све директне кориснике вашег пројекта/програма. Које позитивне промене ће 

настати за одређене циљне групе корисника након реализације пројекта/програма? 

 

Попуните максимално 15 редова 

 

 

 

10. Одрживост 

Опишите шта ће се догодити с резултатима постигнутим пројектом. Какве активности 

планирате по завршетку пројекта/програма? Шта је потребно предузети након завршетка 

пројекта/програма? Прикажите финансијске, институционалне, структурне аспекте 

одрживости. 

Попуните максимално 10 редова 

 

 

11. План активности 

 

Активност 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

12. Остали извори финансирања 

 

Извори финансирања Износ  - планирана средства 

  

  

  

  

Укупно средстава  
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ПРОВЕРА КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Предлог пројекта/програма  

Биографија коoрдинатора – прилог 1  

Фотокопијa решења о упису у Регистар - прилог 2  

Фотокопијa оснивачког акта (статута) - прилог 3  

 

 

√- означите документа која сте приложили 

 

Некомплетна документација неће бити узета у разматрање 
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И З Ј А В А 

 

о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или суфинансира 

пријављени програм односно пројекат према којој одговорно лице подносиоца пријаве, под 

кривичном и материјалном одговорношћу изјављује: 

 да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни; 

 да ће додељена средства бити наменски утрошена; 

 да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно пројекта са 

финансијском документацијом; 

 да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим медијима бити 

назначено да је реализацију подржала Општина Пландиште 

 

 

 

 

Место: 

Датум: 

 

 

  Одговорно 

лице 

 печат  

  потпис 

 

 

                  

 

 

  

7.2.2.  ОДСЕК ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ 

 

 

 

 ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРОЈЕКТА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Пројектом парцелације на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или 

више грађевинских парцела. Пројектом препарцелације на једној катастарској парцели може 

се образовати већи број грађевинских парцела. 
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  Име и презиме односно назив 

          подносиоца захтева 

 

____________________________ 

               Улица и број  

 

____________________________ 

                     Место 

 

____________________________ 

           Телефон за контакт 

 

 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

Војводе Путника 38 

 

26360 П Л А Н Д И Ш Т Е  

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације  

 

   Молим вас да извршите потврђивање пројекта парцелације - препарцелације  

парцеле кат.бр._______________________К.О._____________________________у 

_________________________улица и бр. ______________________________ власника - 

корисника парцеле_____________________________из_______________________ул. и 

бр._____________________________.Пројекат парцелације - препарцелације је урађен од 

стране_________________________________________________________________из _____ 

 

 

_________, ул. ____________________________број __________, броје техничке 

документације _____________, а пројекат геодетског обележавања бр. _______________ 

урађен је од стране ___________________________________________ из 

_______________________улица _________________________ бр. ______. 

 

 Уз захтев прилажем: 

1. Пројекат парцелације – препарцелације са пројектом геодетског обележавања у 

три примерка. 

2. Препис листа непокретности (РГЗ) 
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3. Копију плана предметне парцеле (РГЗ) 

4. Доказ о уплати административне таксе. 

 

У Пландишту: 

Дана: _______.20___.године             ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА  

                                                                             

 

 

Потребна документација:  

Пројекат парцелације или пројекат препарцелације у три (3) примерка израђен од стране 

овлашћеног предузетника или правног лица. 

Препис листа непокретности. 

Копија плана предметне парцеле. 

Доказ о уплати административне таксе.  

Документација се подноси у оригиналу. 

 

Подносилац захтева: 

Овлашћени предузетник и правно или физичко лице 

 

Рок за решавање предмета:  
10 дана од дана подношења потпуног предмета (захтев са комплетном документацијом) 
 

Републичка такса  _/_ динара,  

Локална административна такса 1.150,00 динара. 

 

Локална административна такса уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 

и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. 

Прималац: Општина Пландиште. 
 

 

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести 

странку о евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна 

има извршити. Дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, 

предмет ће се одбацити.  
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 ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено урбанистичким планом, просторним 

планом јединице локалне самоуправе, односно просторним планом подручја посебне намене, 

за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-

архитектонске разраде локација. 

 

Потребна документација: 

Урбанистички пројекат у четири (4) примерка израђен од стране овлашћеног предузетника 

или овлашћеног правног лица 

Документација се подноси у оригиналу. 

 

Подносилац захтева: 

Овлашћени предузетник или правно лице 

 

Рок за решавање предмета:  
60 дана од дана подношења потпуног предмета (захтев са комплетном документацијом) 

 

Републичка такса  _/_ динара,  

Локална административна такса 1.150,00 динара. 

 

Локална административна такса уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 

и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. 

Прималац: Општина Пландиште. 

 

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести 

странку о евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна 

има извршити. Дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, 

предмет ће се одбацити 

 

 

 БРИСАЊЕ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 

 

Странка подноси захтев на прописаном обрасцу  и исти предаји писарници 

 

 

____________________________ 

  Име и презиме односно назив 

          подносиоца захтева 

 

____________________________ 

               Улица и број  

 

____________________________ 

                     Место 

 

____________________________ 

           Телефон за контакт 
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ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

Војводе Путника 38 

 

26360 П Л А Н Д И Ш Т Е 

  

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за брисање заложног 

                       права на непокретностима 

 

  Молим вас да нам издате потврду о брисању заложног права укњижено на 

_________________________________________________________уписаној у лист 

непокретности број ____________ К.О. ______________________, парцела кат.бр. 

______________ по основу уговора о _______________ у износу од _________________ 

динара од __________________ године у корист Општинe Пландиште. 

  

  Уз захтев подносим:  

                        1. Потврду о исплати кредита 

                        2. Препис листа непокретности 

    3. Доказ о уплати административне таксе  

 

 

 

У Пландишту  

Дана: _________20__.године 

 

 

        ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА  

 

        ________________________  

 

 

Потребна документација: 

Потврда о исплати кредита на непокретности која је предмет заложног права. 

Препис листа непокретности. 

Доказ о уплати административне таксе.  

Документација се подноси у оригиналу. 

 

Рок за решавање предмета:  
8 дана од дана подношења потпуног предмета (захтев са комплетном      документацијом) 

 

Републичка такса  _/_ динара,  

Локална административна такса 300,00 динара. 

 

Локална административна такса уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број 

одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: Општина Пландиште. 
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Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о 

евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се 

само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити 

 

 

 ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ 

 

Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, на 

основу планског документа. Обавезно се издаје за изградњу помоћних објеката, гаража, економских објеката, 

зиданих ограда, трафо станица 10/04 kV или 20/04 kV, антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних 

делова електронске комуникационе мреже.  

Информација се издаје уз накнаду стварних трошкова. 

Поступак се покреће по захтеву заинтересованог лица, који се подноси на формалном обрасцу и садржи податке о 

подносиоцу захтева, локацији и објекту чија се изградња планира. 

 

____________________________ 

  Име и презиме односно назив 

          подносиоца захтева 

 

____________________________ 

               Улица и број  

 

____________________________ 

                     Место 

 

____________________________ 

           Телефон за контакт 

 

 

 

 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

Војводе Путника 38 

 

26360 П Л А Н Д И Ш Т Е  

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање информације о локацији 

 

 

Подносим захтев за издавање информације о локацији за 

______________________________________________________________________________ 

(навести врсту  захтева: изградња доградња, реконструкција, промена намене и друго... као 

и врсту објекта.) 
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Спратности _________________, на парцели кат.бр. ________К.О._____________ 

у____________________________ улица ________________________ и бр.________.  

 

Уз захтев прилажем: 

 

1. Копију плана.  

2. Доказ о уплати општинске административне таксе за издавање информације о 

локацији, у износу од ____________ динара, на жр.рачун бр. 840-742251843-73 

позив на бр. 97  93228 прималац буџет Општине, сврха дознаке - такса)  

 

 

 

У Пландишту       ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Дана:________20____године                                    _____________________ 

 

 

 

 

Потребна документација: 

Уз захтев се подноси копија плана парцеле и доказ о уплати административне таксе.  

 

Рок за решавање предмета: 

8 дана од дана подношења захтев са комплетном документацијом. 

 

Републичка такса  _/_ динара,  

Локална административна такса 1.150,00 динара. 

 

Локална административна такса уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број 

одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: Општина Пландиште. 

 

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о 

евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се 

само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити 
 

 

 ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ 

Локацијска дозвола се издаје решењем за изградњу нових и доградњу постојећих објеката, за објекте за које се по 

закону издаје грађевинска дозвола, а садржи све услове и податке потребне за израду техничке документације у 

складу са важећим планским документом. 

Локацијска дозвола издаје се за катастарску парцелу која испуњава услове за грађевинску парцелу, што утврђује 

орган надлежан за издавање локацијске дозволе, а може се издати и за више катастарских парцела које чине 

грађевински комплекс, у складу са планским документом.  

Поступак се покреће по захтеву инвеститора, који се може поднети на формалном обрасцу, и садржи податке о 

подносиоцу захтева, локацији, радовима који ће се изводити,  објекту чија се изградња тражи и о постојаћим 

објектима на парцели. 
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____________________________ 

  Име и презиме односно назив 

          подносиоца захтева 

____________________________ 

                 ЈМБГ - ПИБ  

 

____________________________ 

               Улица и број  

 

____________________________ 

                     Место 

 

____________________________ 

           Телефон за контакт 

 

 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

Војводе Путника 38 

 

26360 П Л А Н Д И Ш Т Е  

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање локацијске дозволе 

 

 

Подносим захтев за издавање локацијске дозволе за 

изградњу_____________________ 

____________________________________________________________________објекта, 

намењеног за________________________спратности _______________ на парц.бр. 

________________ К.О. ___________________________у_______________________ул. 

________________________бр.____, лист непокретности број_________________.  

Уз захтев прилажем: 

 

1. копију плана; 

2. извод из катастра подземних инсталација;  

3. ситуацију која садржи планирану диспозицују, висину и габарит објекта у 

___примерка. 

4. податке о врсти и намени објекта, капацитетима и техничким карактеристикама објекта 

у ____примерка. 

5. доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту,  

      односно праву својине на објекту; 

6. попуњени формулари дистрибутера 
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7. Доказ о уплати општинске административне таксе на рачун буџета општине 

Пландиште бр.  

      840-742251843-73 позив на бр. 97 93228 у износу од _________________ динара.                                                              

 

Сагласан сам да Општинска управа у моје име и за мој рачун прибави 

техничке и друге услове и сагласности потребне за израду техничке документације, 

односно за издавање локацијске дозволе.  

 

Изјављујем да ћу сам прибавити следеће услове:   

 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

 

 

У Пландишту        ПОДНОСИЛАЦ 

ЗАХТЕВА 

Дана: _______20__године.      ________________________ 

 

 

 

Потребна документација: 

Копија плана парцеле, извод из катастра подземних инсталација, ситуацију која садржи планирану 

диспозицују, висину и габарит објекта у ___ примерка (у зависности од предмета), податке о врсти 

и намени објекта, капацитетима и техничким карактеристикама објекта, доказ о праву својине 

односно праву закупа на грађевинском земљишту односно доказ о праву својине на објекту ако се 

изводе радови на надзиђивању објекта (препис листа непокретности), попуњене формуларе 

дистрибутера и доказ о уплати административне таксе.  

За изградњу на пољопривредном земљишту подноси се и  доказ о уплати накнаде за промену 

намене или ослобађања од обавезе плаћања накнаде пољопривредног земљишта за њиве, вртове, 

воћњаке, винограде и ливаде. 

Као доказ  о имовинско-правном основу за линијске инфраструктурне објекте и објекте за 

производњу електричне енергије из обновљивих извора, подноси се акт надлежног органа којим је 

утврђен јавни интерес за експропријацију, коначни управни акт којим се установљава право 

закупа на пољопривредном земљишту, коначни управни акт којим се установљава право на 

изградњу на шумском земљишту, правоснажна судска одлука или уговор о установљавању права 

службености са власником послужног добра или писмена сагласност власника предметног 

земљишта. 

за издавање локацијске дозволе за стамбене објекте до 100 м2 
1.000 

динара 

за издавање локацијске дозволе за стамбене објекте од 100-500 

м2 
1.500 

динара 

за издавање локацијске дозволе за стамбене објекте преко 500 

м2 
3.000 

динара 

за издавање локацијске дозволе за изградњу пословних објеката 

до 100 м2 
1.500 

динара 

за издавање локацијске дозволе за изградњу пословних објеката 

од 100 м2 до 500 м2 
2.500 

динара 
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За изградњу или извођење радова на грађевинском земљишту или објекту који је у власништву 

више лица, уз захтев се прилаже и оверена сагласност тих лица, а ако се изводе радови на 

надзиђивању, прилаже се и уговор закључен у складу са посебним законом. 

 

Рок за решавање предмета:  
15 дана од дана подношења захтев са комплетном документацијом. 

 

Републичка такса  _/_ динара,  

Локална административна такса 150,00 динара за захтев, и 
 

Локална административна такса уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и 

позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: 

Општина Пландиште. 
 

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести 

странку о евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има 

извршити. Дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се 

одбацити 

 

 

 ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

Јединици локалне самоуправе је Законом о планирању и изградњи  поверено издавање 

грађевинских дозвола за изградњу објеката који нису одређени у члану 133. наведеног Закона. 

Поступак се покреће по захтеву инвеститора, који се подноси на формалном обрасцу, и садржи 

податке о подносиоцу захтева, локацији и објекту који ће се градити. 

 

____________________________ 

  Име и презиме односно назив 

          подносиоца захтева 

____________________________ 

                ЈМБГ - ПИБ 

 

____________________________ 

               Улица и број  

 

____________________________ 

                     Место 

 

____________________________ 

 

           Телефон за контакт 

 

 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

за издавање локацијске дозволе за изградњу пословних објеката 

преко 500 м2 
5.000 

динара 

за издавање локацијске дозволе за објекте инфраструктуре 
3.000 

динара 

за издавање локацијске дозволе за oстале објекте  
1.000 

динара 
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Војводе Путника 38 

 

26360 П Л А Н Д И Ш Т Е  

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање грађевинске дозволе 

 

 

 Подносим захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу 

_________________________________________________ у ______________________ ул. 

__________________________бр._______,на парцели кат. бр.____________  К. О. ______________________ 

__лист непокретности бр.  ____________спратности,____________ фаза изградње_______________________. 

 

 Радове ћу у свему изводити у складу са главним пројектом (навести врсту, број и израдиоца главног 

пројекта):________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________. 

 Техничку контролу главног пројекта урадио је (навести израдиоца, врсту и број тех. 

контроле)___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

____________________________  

     

Уз захтев прилажем: 

1. локацијску дозволу за предметни објекат која није старија од две године 

2. главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли који садржи 

изјаву одговорног пројектанта и вршиоца техничке контроле, којом се потврђује да је главни пројекат урађен 

у складу са локацијском дозволом и правилима струке 

3. доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту 

4. доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта 

5. сагласности на главне пројекте (навести од кога су издате, као и број и датум сагласности) 

      __________________________________________________________________________ 
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     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________  

6. Доказ о уплати републичке  административне таксе на жр.рачун  бр.  840-742221843-57 позив на бр. 97  

93228 у износу од ___________динара. 

 

  

У Пландишту       ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Дана: _______20__.године     ________________________ 

 

 

 

Потребна документација: 

Правоснажно решење о локацијској дозволи, главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној 

техничкој контроли који садржи изјаву одговорног пројектанта и вршиоца техничке контроле, којом се потврђује 

да је главни пројекат урађен у складу са локацијском дозволом и правилима струке, доказ о праву својине 

односно праву закупа на грађевинском земљишту односно доказ о праву својине на објекту ако се изводе радови 

на надзиђивању објекта (препис листа непокретности), доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта и доказ о уплати административне таксе.  

Зависно од врсте објекта подносе се и посебни услови: водопривредна сагласност, решење МУП-а Одсека 

противпожарне полиције, решење о давању сагласности на студију о процени утицаја објекта на животну средину, 

санитарни услови Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику АП Војводине Сектор за санитарни 

надзор Одељење у Зрењанину. За изградњу енергетских објеката прилаже се енергетска дозвола у складу са 

посебним законом. За изградњу или извођење радова на грађевинском земљишту или објекту који је у власништву 

више лица, уз захтев се прилаже и оверена сагласност тих лица, а ако се изводе радови на надзиђивању, прилаже се 

и уговор закључен у складу са посебним законом. 

Као доказ  о имовинско-правном основу за линијске инфраструктурне објекте и објекте за производњу електричне 

енергије из обновљивих извора, подноси се акт надлежног органа којим је утврђен јавни интерес за 

експропријацију, коначни управни акт којим се установљава право закупа на пољопривредном земљишту, коначни 

управни акт којим се установљава право на изградњу на шумском земљишту, правоснажна судска одлука или 

уговор о установљавању права службености са власником послужног добра или писмена сагласност власника 

предметног земљишта. 

 

 Рок за решавање предмета: 

8 дана од дана подношења захтев са комплетном документацијом. 

 

Републичка такса  280,00 динара за захтев, и за 

одобрење за изградњу економских 

објеката у пољопривреди 
250,00 динара 

одобрење за изградњу осталих објеката 740,00 динара 

за одобрење за адаптацију, 

реконструкцију, дозиђивање, 

надзиђивање 

50% горе наведене 

одговарајуће таксе 

одобрење за изградњу телекомуника 

ционих објеката 

0,3% на 

предрачунску 

вредност 
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Локална административна такса _/_ динара. 

 

Републичка такса уплаћује се на рачун број: 840-742221843-57 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. 

Сврха дознаке: Републичка такса. Прималац: Републички буџет. 

 

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о 

евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се 

само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити 

 

 

 ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ЛОКАЦИЈСКОЈ И ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

УСЛЕД ПРОМЕНЕ ИНВЕРТИТОРА 

 

Ако се у току грађења објекта, односно извођења радова промени инвеститор, нови инвеститор је дужан да у року 

од од 15 дана од дана настанка промене, поднесе захтев за измену решења о локацијској и грађевинској дозволи. 

 

Потребна документација: 

Уз захтев се прилаже локацијска и грађевинска дозвола, 

доказ о праву својине односно другом праву на земљишту ради изградње објекта, односно доказ о праву својине на 

објекту ради реконструкције објекта и други правни основ стицања права својине на објекту у изградњи. 

Ако је предмет издате грађевинске дозволе надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стан или 

пословни простор  као доказ подноси се уговор о куповини објекта у изградњи односно други правни основ 

стицања права својине на објекту у изградњи, који је судски оверен и са доказом о плаћеном одговарајућем порезу 

у складу са законом којим се уређују порези на имовину односно доказом да промет објекта у изградњи није 

предмет опорезивања и уговор закључен са скупштином односно саветом зграде у складу са посебним законом 

Као доказ може се поднети и правноснажно решење о наслеђивању, као и решење о статусној промени привредног 

друштва из кога се на неспоран начин може утврдити правни континуитет подносиоца 

 

НАПОМЕНА: Захтев се може поднети док траје грађење објекта. 

 

Рок за решавање предмета:  
8 дана од дана подношења захтев са комплетном документацијом. 

 

Републичка такса  760,00 динара на захтев,  

Локална административна такса _/_ динара. 

 

Републичка такса уплаћује се на рачун број: 840-742221843-57 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. 

Сврха дознаке: Републичка такса. Прималац: Републички буџет. 

 

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о 

евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се 

само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити. 

 ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ УСЛЕД ПРОМЕНА У 

ТОКУ ГРАЂЕЊА 

 

Ако у току грађења, настану измене у односу на издату грађевинску дозволу и главни пројекат, инвеститор је 

дужан да обустави градњу и да поднесе захтев за измену грађевинске дозволе. 
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Изменом у односу на издату грађевинску дозволу и главни пројекат сматра се свако одступање од положаја, 

димензија, намене и облика објекта утврђених у грађевинској дозволи и главном пројекту. 

 

Потребна документација: 

Уз захтев се прилаже грађевинска дозвола, 

нови главни пројекат са насталим изменама у току грађења. 

 

Рок за решавање предмета:  
15 дана од дана подношења захтев са комплетном документацијом. 

 

Републичка такса  280,00 динара на захтев, и за 

Одобрење за изградњу економских 

објеката у пољопривреди 
250,00 динара 

Одобрење за изградњу осталих објеката 740,00 динара 

За одобрење за адаптацију, 

реконструкцију, дозиђивање, 

надзиђивање 

50% горе наведене 

одговарајуће таксе 

Одобрење за изградњу телекомуника 

ционих објеката 

0,3% на 

предрачунску 

вредност 

Локална административна такса _/_ динара. 

 

Републичка такса уплаћује се на рачун број: 840-742221843-57 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. 

Сврха дознаке: Републичка такса. Прималац: Републички буџет. 

 

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о 

евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се 

само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити 

 

 

 ПРИЈАВА РАДОВА 

 

Инвеститор је дужан да органу који му је издао грађевинску дозволу и надлежном грађевинском инспектору 

пријави почетак извођења радова осам дана пре почетка извођења радова. 

Пријава радова се може поднети на формалном обрасцу и садржи податке о подносиоцу захтева, датум почетка и 

рок завршетка грађења односно извођења радова. 

 

__________________________________________ 

(Име и презиме или назив подносиоца пријаве) 

 

__________________________________________ 

(Пребивалиште односно пословно седиште 

  подносиоца пријаве, место, улица и број) 

 

__________________________________________ 

                   (контакт телефон ) 

 

_________________________________________ 

ЈМБГ-ПИБ И МБ 

 



101 

 

 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

Одсеку за урбанизам 

 

Војводе Путника 38 

 

26360 П Л А Н Д И Ш Т Е  

 

 

ПРЕДМЕТ: Пријава почетка извођења радова 

 

  Пријављујем-о почетак извођења радова на изградњи 

_______________________ ________________објекта у _________________________улица 

и бр. _________________ 

________________на парцели катастарски број _______К.О._________________________ 

  Датум почетка изградње објекта је ____________________________________ 

  Датум завршетка изградње објекта је__________________________________ 

  За грађење објекта поседујем-о грађевинску дозволу бр.__________________ 

________________издату дана___________________године, од стране Општинске управе 

општине Пландиште 

 

 

Извођач радова је- су ______________________________________________________ из  

 

___________________________________ ул. и бр. ________________________.  

 

Надзорни органи су: 

______________________________________________________________________________ 

 

____________ из ____________________________________________.  

 

 

Прилог: Фотокопија грађевинске дозволе 

У Пландишту,                                    

              ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА  

У Пландишту       ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Дана: _____20____године     _______________________ _г  

    ________________________ 

 

 

Потребна документација: 

Уз захтев се прилаже грађевинска дозвола. 
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За линијске инфраструктурне објекте подноси се и акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у 

посед непокрености, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености.  

Ако је грађевинска дозвола издата на основу идејног пројекта, доставља се и копија извештаја о извршеној 

техничкој контроли главног пројекта. 

 

НАПОМЕНА: Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве. 

 

Републичка такса  __/_ динара,  

Локална административна такса __/_ динара. 

 

 ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ О УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКАТА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ДЕЛА 

 

Уклањање објекта, односно његовог дела може се приступити само на основу дозволе о уклањању, осим у случају 

извршења инспекцијског решења. 

Поступак се покреће на захтев заинтересованог лица, а ако се утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења 

угрожена стабилност објекта и да исти представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне 

објекте и за безбедност саобраћаја и по службеној дужности. 

Захтев се подноси на формалном обрасцу и садржи податке о подносиоцу захтева, локацији објекта и разлозима за 

уклањање. 

 

 

____________________________ 

  Име и презиме односно назив 

          подносиоца захтева 

____________________________ 

                 ЈМБГ - ПИБ  

 

____________________________ 

               Улица и број  

 

____________________________ 

                     Место 

 

____________________________ 

           Телефон за контакт 

 

 

 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

Војводе Путника 38 

 

26360 П Л А Н Д И Ш Т Е  

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање одобрења за уклањање објекта 

 

  Подносим захтев за издавање одобрења за уклањање   

___________________________________објекта изграђеног-их на парцели кат. бр. 
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____________________________________________________________________________ 

 К.О._________________________ лист непокретности  _____________ у _______________ 

ул___________________________________и бр. ___________. 

  Главни пројекат уклањања-рушења објекта број_____________је урађен од 

стране__________________________________________________________из________________________________

______улица_________________________________бр_________,а техничку контролу главног пројекта је урадио 

_____________________________________ 

из________________________ ул________________________________и бр_____________. 

   

Уз захтев прилажем: 

1) Главни пројекат рушења у три примерка; 

            2) Извештај о извршеној техничкој контроли главног пројекта 

            3)Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском   

                земљиштуодносно објекту. 

4)Доказ о уплати републичке административне таксе на уплатни рачун буџета републике бр. 840-

742221843-57 позив на број 97  93228 у износу од__________динара. 

 

У Пландишту                  ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА  

Дана: ________20___године     _______________________  

 

 

Потребна документација: 

Уз захтев се прилаже главни пројекат рушења у три примерка, извештај о извршеној техничкој контроли главног 

пројекта, доказ о својини на објекту и посебни услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни 

интерес (заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне 

средине и сл.). 

 

Рок за решавање предмета:  
15 дана од дана подношења захтев са комплетном документацијом. 

 

Републичка такса  760,00 динара,  

Локална административна такса _/_ динара. 

 

Републичка такса уплаћује се на рачун број: 840-742221843-57 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. 

Сврха дознаке: Републичка такса. Прималац: Републички буџет. 

 

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о 

евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се 

само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити 

 

 

 ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ 

 

Употребна дозвола се издаје када се утвди да је објекат односно део објекта подобан за употребу. 
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Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом који врши Комисија коју образује овај орган. 

Трошкове техничког прегледа сноси инвеститор. 

Поступак се покреће по захтеву инвеститора, који се може поднети на формалном обрасцу, и садржи податке о 

инвеститору, објекту, локацији, предрачунској вредности изведених радова и податке о извођачу радова и 

одговорном извођачу радова. 

 

 

____________________________ 

  Име и презиме односно назив 

          подносиоца захтева 

____________________________ 

               ЈМБГ - ПИБ 

____________________________ 

               Улица и број  

 

____________________________ 

                     Место 

 

____________________________ 

           Телефон за контакт 

 

 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

Војводе Путника 38 

26360 П Л А Н Д И Ш Т Е 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање употребне дозволе 

 

 

Подносим захтев за технички преглед и издавање употребне дозволе 

за_______________________________________________________  објекат, који је 

изграђен на парцели кат.бр. ___________ К.О.______________________, 

у_____________________,ул. ________________________ бр.____. 

Објекат је у свему изграђен према пројектно-техничкој документацији 

бр._____________ , урађеној од стране _________________________________________ , из 

__________________ ул._________________________________ бр.__________. 

За изградњу објекта поседујем извод из плана - акт о урбанистичким условима – 

локацијску дозволу бр.________________од __________________ године, као и решење о 

одобрењу за изградњу, односно грађевинску дозволу бр.________________од 

__________________ године,  издату од стране  Општинска управе општине Пландиште. 
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Извођач радова на предметном објекту био је: 

 

1. За грађевинске радове  

________________________________________________________ из ___________________, 

ул._____________________________________________ бр.__________, одговорни извођач 

био је _________________________________из __________________  бр. лиценце 

__________а вршилац надзора био је ________________________________________ из 

________________лиценца бр.______________________________. 

 

 

2. За машинске радове  

__________________________________________________________ из _________________, 

ул.______________________________________________ бр._________, одговорни извођач 

био је ________________________________ из __________________  бр. лиценце 

__________ 

а вршилац надзора био је _______________________________________ из 

_________________лиценца бр.______________________________. 

 

3.  За електро радове 

_______________________________________________________ из ____________________, 

ул.____________________________________________ бр.___________, одговорни извођач 

био је _____________________________ из _________________  бр. лиценце ____________ 

а вршилац надзора био је ________________________________________ из 

________________лиценца бр._______________________________. 

 

Уз захтев прилажем: 

 

1. Копију плана парцеле са уцртаним објектом и инсталацијама који су предмет 

техничког  пријема (издату од стране РГЗ-Служба за катастар непокретности 

Пландиште) 

2. Решење о одобрењу за изградњу (решење о одобрењу за изградњу по измењеној 

 документацији)  

3. Пријаву почетка извођења радова 

4. Главни пројекти  потврђени  и оверен од стране  инвеститора, извођача радова и 

надзорних органа да је изведено стање једнако пројектованом или главни пројекат 

изведеног објекта  

5. Доказ о праву својине, закупа или коришћења грађевинског земљишта(извод  или 

препис     

      листа непокретности оригинал не старији од шест месеци издат од стране РГЗ-Служба       

      за катастар непокретности Пландиште) 
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6. Решења надлежних органа за изведено стање објекта (санитарна, противпожарна, 

заштита  

       на раду, заштита животне средине, ветеринарска, водопривредна и др.....) 

7. Доказ о уплати  накнаде за рад комисије за технички преглед  на ж. р. буџета општине 

Пландиште бр. 840- 742251843-73 позив на број 97  93228 у износу од 

_______________динара. 

8. Доказ о уплати републичке административне таксе на ж.р. буџета републике број 840- 

742221843-57 позив на бр. 97 93228 у износу од ___________динара. 

  

 

У Пландишту                                                                             ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

 

Дана: ________20___године                                                     ________________________ 

 

 

 

Потребна документација: 

Копију плана парцеле са уцртаним објектом и инсталацијама који су предмет техничког пријема, решење о 

одобрењу за изградњу (решење о одобрењу за изградњу по измењеној документацији), пријаву почетка извођења 

радова, главни пројекти  потврђени  и оверен од стране  инвеститора, извођача радова и надзорних органа да је 

изведено стање једнако пројектованом или главни пројекат изведеног објекта, доказ о праву својине, закупа или 

коришћења грађевинског земљишта(извод  или препис листа непокретности оригинал не старији од шест месеци 

издат од стране РГЗ-Служба за катастар непокретности Пландиште), решења надлежних органа за изведено стање 

објекта (санитарна, противпожарна, заштита на раду, заштита животне средине, ветеринарска, водопривредна и 

др.....), доказ о уплати  накнаде за рад комисије за технички преглед, доказ о уплати републичке административне. 

 

Рок за решавање предмета: 

7 дана од дана пријема налаза Комисије за технички преглед којим је утврђено да је објектат подобан за употребу. 

 

Републичка такса  760,00 динара,  

Локална административна такса _/_ динара. 

Накнада за рад Комисије ____ динара (у зависности од врсте објекта, у сваком индивидуалном случају). 

 

Републичка такса уплаћује се на рачун број: 840-742221843-57 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. 

Сврха дознаке: Републичка такса. Прималац: Републички буџет. 

 

Накнада за рад Комисије уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број одобрења 

93228. Сврха дознаке: Накнада за рад Комисије. Прималац: Општина Пландиште. 

 

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о 

евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се 

само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити 

 

 

 ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

Грађење помоћних објеката, економских објеката, извођење радова на инвестиционом одржавању објекта, 

уклањању препрека за особе са инвалидитетом, изградњу секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне 

инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица, као и уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације 
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улица, реконструкција, адаптација, санација, промена намене објекта без извођења радова односно промена намене 

објекта са извођењем радова, извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора, 

уградња унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат, постављање 

антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже, 

појединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови, део нисконапонске и електродистрибутивне 

мреже који обухвата 10кV или 20кV вод, типске трансформаторске станице 10кV или 20кV и део 

електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10кV или 20кV до места прикључења на објекту купца 

(1кV), 10кV или 20кV разводна постројења, мање црпне станице и мањи ски лифтови, прикључци на изграђену 

водоводну мрежу, канализациону, гасну и сл. мрежу; компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса, 

соларни колектори и соларне ћелије, типски топловодни прикључци и грађење зиданих ограда врши се на основу 

решења којим се одобрава извођење тих радова односно промена намене објеката. 

Поступак се покреће по захтеву инвеститора, који се може поднети на формалном обрасцу, и садржи податке о 

инвеститору, објекту који ће се градити односно о  радовима који ће се изводи и локацији. 

 

 
____________________________ 

  Име и презиме односно назив 

          подносиоца захтева 

____________________________ 

                 ЈМБГ - ПИБ  

 

____________________________ 

               Улица и број  

 

____________________________ 

                     Место 

 

____________________________ 

           Телефон за контакт 

 

 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

Војводе Путника 38 

 

26360 П Л А Н Д И Ш Т Е  

 
 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање одобрења за адаптацију 

           објекта 

 

  Подносим захтев за издавање одобрења за адаптацију _______________________ 

___________________________________објекта изграђеног на парцели кат. бр. ______________ 

К. О. _________________________лист непокретности _____________у_____________________ 

ул___________________________________и бр. ___________. 

  Главни пројекат адаптације број_____________је урађен од 

стране__________________________________________________________из______________________________________ули

ца_________________________________бр_________, а техничку контролу главног пројекта је 
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урадио__________________________________________________ 

из________________________ ул________________________________и бр_____________. 

   

Уз захтев прилажем: 

1. Главни пројекат адаптације у три (3) примерка 

2. Извештај о извршеној техничкој контроли главног пројекта 

3. Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљиштуодносно објекту. 

4. Доказ о уплати републичке административне таксе на уплатни рачун буџета републике бр. 840-

742221843-57 позив на број 97  93228 у износу од__________динара. 

 

 

У Пландишту       ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА  

Дана: ________20___године     _______________________ 

 

 
____________________________ 

  Име и презиме односно назив 

          подносиоца захтева 

____________________________ 

                 ЈМБГ - ПИБ  

 

____________________________ 

               Улица и број  

 

____________________________ 

                     Место 

 

____________________________ 

           Телефон за контакт 

 

 

 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

Војводе Путника 38 

 

26360 П Л А Н Д И Ш Т Е  

 
 

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање одобрења за изградњу 

           помоћног објекта 

 

  Подносим захтев за издавање одобрења за изградњу помоћног објекта________ 

___________________________________________________на парцели кат. бр. ______________ 

К. О. _________________________лист непокретности _____________у_____________________ 

ул___________________________________и бр. ___________. 

  Идејни пројекат за изградњу помоћног објекта број_________је урађен од 

стране__________________________________________________________из______________________________________ули

ца_________________________________бр_____________.  
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  Уз захтев прилажем: 

1. Идејни пројекат за изградњу помоћног објекта у три (3) примерка 

2. Доказ о праву својине, односно праву закупа, односно праву коришћења на грађевинском земљишту. 

3. Информација о локацији 

4. Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта закључен са 

Општином Пландиште за објекте преко 100 м2. 

5. Доказ о уплати републичке административне таксе на уплатни рачун буџета републике бр. 840-

742221843-57 позив на број 97  93228 у износу од__________динара. 

 

 

У Пландишту       ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА  

Дана: ________20___године     ________________________  

 

 
____________________________ 

  Име и презиме односно назив 

          подносиоца захтева 

____________________________ 

                 ЈМБГ - ПИБ  

 

____________________________ 

               Улица и број  

 

____________________________ 

                     Место 

 

____________________________ 

           Телефон за контакт 

 

 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

Војводе Путника 38 

 

26360 П Л А Н Д И Ш Т Е  

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање одобрења за извођење радова на  реконструкцији објекта 

                      (чл. 145 Закона о планирању ) 

 

  Подносим захтев за издавање одобрења за извођење радова на 

реконструкцији__________________________________________________________________________ 

___________________________________објекта изграђеног на парцели кат. бр. ______________ 

К. О. _________________________лист непокретности бр._______у_____________________ 

ул___________________________________и бр. ___________. 

  Главни пројекат реконструкције  број         ___________  од _____________     је урађен од   

стране__________________________________________________________из______________________________________ули

ца_________________________________бр_________, а техничку контролу главног пројекта је 

урадио__________________________________________________ 

из________________________ ул________________________________и бр_____________. 
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  Уз захтев прилажем: 

1. Главни пројекат за извођење радова на реконструкцији  у три (3) примерка 

2. Извештај о извршеној техничкој контроли главног пројекта 

3. Доказ о праву својине,односно закупа на грађевинском земљишту,  односно уговор о 

установљавању права службености са власником послужног добра, односно сагласност 

власника предметног земљишта. 
4. Доказ о уплати републичке административне таксе на уплатни рачун буџета републике бр. 840-

742221843-57 позив на број 97  93228 у износу од _____ динара Остали потребни услови, сагласности,  

уколико су потребни... 

 

У Пландишту       ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА  

Дана: ________20___године     _______________________ 

 

 
____________________________ 

  Име и презиме односно назив 

          подносиоца захтева 

____________________________ 

                 ЈМБГ - ПИБ  

 

____________________________ 

               Улица и број  

 

____________________________ 

                     Место 

 

____________________________ 

           Телефон за контакт 

 

 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

Војводе Путника 38 

 

26360 П Л А Н Д И Ш Т Е  

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање одобрења за извођење радова на  санацији објекта 

                      (чл. 145 Закона о планирању ) 

  Подносим захтев за издавање одобрења за извођење радсова на санацији 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________објект изграђеног на парцели кат. бр. 

_______________________ 

К. О. _________________________лист непокретности бр._________ у ________________________ 

 

ул___________________________________и бр. ___________. 

  Главни пројекат санације  број         ____________ од _________________    је урађен од 

стране_______________________________________ из____________________________ 

улица_________________________________бр_________, а техничку контролу главног пројекта је 
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урадио____________________________ из ________________________ ул _____________________  

бр_____________. 

  Уз захтев прилажем: 

1. Главни пројекат санације  у три (3) примерка 

2. Извештај о извршеној техничкој контроли главног пројекта 

3. Доказ о праву својине,односно закупа на грађевинском земљишту,  

односно уговор о установљавању права службености са власником 

послужног добра, односно сагласност власника предметног земљишта. 
4. Доказ о уплати републичке административне таксе на уплатни рачун буџета 

републике бр. 840-742221843-57 позив на број 97  93228 у износу од _____: динара 

Остали потребни услови, сагласности,  уколико су потребни... 

 

У Пландишту       ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА  

Дана: ________20___године     _______________________ 

 

 

Потребна документација: 

Доказ о праву својине односно праву закупа на грађевинском земљишту; главни пројекат за радове на адаптацији, 

санацији, реконструкцији и промени намене објекта са извођењем радова, технички опис и попис радова за радове 

на инвестиционом одржавању, а за све остале радове из предментног захтева идејни пројекат; информација о 

локацији за изградњу помоћних објеката, гаража, економских објеката, зиданих ограда, трафо станица 10/04кV или 

20/04кV, антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуналне мреже и доказ 

о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта за изградњу гаража, остава и 

других сличних објеката као и за промену намене без извођења радова. 

За изградњу или извођење радова на грађевинском земљишту или објекту који је у власништву више лица, уз 

захтев се прилаже и оверена сагласност тих лица, 

За изградњу водова и прикључака до изграђене мреже комуналне инфраструктуре прибавља се сагласност на 

техничку документацију од јавног комуналног предузећа, односно привредног друштва коме је поверено обављање 

комуналне делатности. 

За радове на објектима од културно-историјског значаја и објектима за које се пре обнове (рестаурације, 

конзервације, ревитализације) или адаптације, морају издати конзерваторски услови, подноси се и сагласност 

органа, односно организације надлежне за послове заштите културних добара на идејни односно главни пројекат. 

 

Рок за решавање предмета:  
8 дана од дана подношења захтев са комплетном документацијом. 

 

Републичка такса  280,00 динара на захтев, и за 

Одобрење за изградњу економских 

објеката у пољопривреди 
250,00 динара 

Одобрење за изградњу осталих објеката 740,00 динара 

За одобрење за адаптацију, 

реконструкцију, дозиђивање, 

надзиђивање 

50% горе наведене 

одговарајуће таксе 

Одобрење за изградњу телекомуника 

ционих објеката 

0,3% на 

предрачунску 

вредност 

Локална административна такса _/_ динара. 

 

Републичка такса уплаћује се на рачун број: 840-742221843-57 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. 

Сврха дознаке: Републичка такса. Прималац: Републички буџет. 
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Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о 

евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се 

само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити 

 

 

 ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ (У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ)  

 

Експропријација је вид одузимања или ограничавања својине на непокретностима до кога долази ради 

остваривања јавног интереса. Поступак експропријације је састављен од одређених фаза. У том смислу, прва фаза 

је утврђивање јавног интереса, након чега следи доношење решења о експропријацији, а последњу фазу 

представља утврђивање накнаде за експроприсану непокретност. 

 

Јавни интерес за експропријацију утврђује Влада Републике Србије, на предлог одређеног корисника 

експропријације који се подноси преко Министарства надлежног за финансије. Утврђивање јавног интереса 

представља доношење одлуке да је изградња неког објекта или извођење радова на одређеном месту од јавног 

интереса. Претпоставку за доношење такве одлуке представља постојање законског основа и да је, у складу са 

законом, донет одговарајући плански акт којим је на одређеном земљишту предвиђена изградња одређених 

објеката. О утврђивању јавног интереса Влада одлучује у форми решења које има карактер првостепеног 

управног акта. Против решења Владе о утврђивању јавног интереса може да се покрене управни спор. Рок за 

покретање управног спора износи 30 дана од дана објављивања решења Владе у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

Након утврђивања јавног интереса започиње поступак експропријације у ужем смислу речи. Поступак за 

експропријацију спроводи служба општинске управе надлежна за имовинскоправне послове на чијем подручју се 

налази одређена непокретност. Пре доношења решења, орган је свакако дужан да саслуша власника 

непокретности о чињеницама од значаја за експропријацију. 

О предлогу за експропријацију се одлучује решењем. Првостепено решење о експропријацији подлеже општем 

правном режиму управних аката, тако да против њега може да се изјави жалба. Након што решење о 

експропријацији постане правноснажно корисник експропријације стиче право да ступи у посед експроприсане 

непокретности. 

О накнади за експроприсану непокретност се не одлучује у оквиру решења о експропријацији, него се то чини 

касније споразумом странака или пред надлежним судом. Споразумно одређивање накнаде има карактер 

поравнања склопљеног у управном поступку. После правноснажности решења о експропријацији општинска 

управа има обавезу да без одлагања закаже и одржи расправу за споразумно одређивање накнаде. У случају да 

странке не постигну споразум у року од два месеца од правноснажности решења о експропријацији општинска 

управа мора без одлагања да све списе предмета достави надлежном суду који ће одлучивати о накнади. Ранији 

власник и корисник експропријације могу и непосредно да се обрате суду ако надлежна општинска управа 

пропусти да предмет проследи надлежном суду. 

 

Потребна документација: 

Извод из катастра непокретности, који садржи податке о непокретности за коју се предлаже експропријација, 

оверени извод из одговарајућег планског акта донетог у складу са прописима , доказ да је у складу са законом 

утврђен јавни интерес за експропријацију, потврду о обезбеђеним средствима у буџету корисника 

експропријације. 

 

Републичка такса  _/_ динара,  

Локална административна такса _/_ динара. 

 

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о 

евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се 

само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити 
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 ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 

Поступак се покреће по захтеву заинтересованог лица, који обавезно садржи податке о подносиоцу захтева, 

објекту, локацији, односно катастарске податке о предметном пословном простору. 

По пријему захтева, председник општине Пландиште доноси Решење којим се покреће поступак давања у закуп 

предметног пословног простора. На основу наведеног Решења Комисија за давање у закуп пословног простора 

расписује Јавни оглас. По протеку рока оглашавања, Комисија спроводи поступак давања у закуп пословног 

простора, јавним надметањем, лицитацијим и записник о избору најповољније понуде доставња председнику 

општине, који потом Решењем констатује да се пословни простор даје у закуп најповољнијем понуђачу, исти је 

дужан да у року од 8 дана од дана одржане лицитације са општином Пландиште закључи Уговор о закупу. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 

Дана: 

 П Л А Н Д И Ш Т Е 

 

На оснуву члана 7. 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“ број 24/2012), члана 

12. Одлуке о висини закупнине за пословни простор („Службени лист општине 

Пландиште“ број 7/2013) и члана 61. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште 

(„Службени лист општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), председник општине 

Пландиште дана __________ године  расписује 

 

 

Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У _____________ 

 

 

1. 

 

Општина Пландиште расписује ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп пословног 

простора путем јавног надметања у отвореном поступку (лицитацијом), у 

___________________________, изграђен на парцели бр. ____ К.О. __________, , на коме је 

општина Пландиште уписана као носилац права јавне својине. 

 

1. Пословни простор, парцела бр. ____ КО _____________, површине __м
2
, у 

улици ________________, у _________________. 

 

Пословни простор се даје у закуп за обављање трговинске делатности, на одређено 

време, на период до ___ година са правом поновног продужења 

 

2. 



114 

 

 

Закупац пословног простора обезбедиће о сопственом трошку све неопходне услове 

за обављање делатности уз претходну сагласност закуподавца. 

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања и други трошкови који настану у 

вези коришћења пословног простора у току уговореног рока падају на терет закупца. 

Закупац не може закупљени пословни простор давати у подзакуп другим лицима. 

 

3. 

 

Почетни износ закупнине за пословни простор из члана 1. тачке 1. јавног огласа 

износи ___________ динара. 

 

4. 

 

Право учешћа у јавном надметању за закуп пословног простора из члана 1. тачке 1. 

овог огласа има свако правно и физичко лице које пре почетка лицитације уплати гарантни 

износ за учешће на лицитацији. Гарантни износ (депозит) који се плаћа за учешће у 

лицитацији је _____ динара и исти се уплаћује на благајни Општинске управе пре почетка 

лицитације или на жиро рачун број 840-742152843-59, позив на број 97-93228. 

Учесници су дужни да пре почетка јавног надметања - лицитације доставе пријаву 

која садржи: доказ о уплати гарантног износа, за физичка лица: име и презиме, адресу, број 

личне карте, јединствени број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, 

адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна 

лица:  назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног 

органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве. 

Пријаве се достављају Комисији за спровођење поступка најкасније до ______ 

часова на дан одржавања јавног надметања – лицитације. Образац пријаве може се  

преузети у имовинско-правној служби Општинске управе општине Пландиште. 

Право учешћа у јавном надметању немају правна и физичка лица која су због 

дуговања по основу Уговора о закупу пословних простора по било ком основу у ранијем 

периоду добили отказ уговора, односно са којима је раскинут уговор о закупу пословног 

простора. 

 

5. 

 

Предметни пословни простор даје се у закуп јавним надметањем у отвореном 

поступку – лицитацијом. 

Лицитациони корак утврђује се у висини од _____ динара. 

Учесник у лицитацији који први прекорачи лицитацијом износ од _______ динара 

дужан је на благајни Општинске управе положити депозит у висини од ______ динара. 

Исто важи и за сваког следећег учесника у лицитацији који настави са лицитирањем.  

Комисија за давање у закуп пословних простора може прекинути јавно надметање 

уколико оцени да учесници лицитације дају неозбиљне понуде, односно уколико оцени да 

је понуђена лицитациона цена нереална. 

 

6. 

 

 Учеснику који је излицитирао пословни простор уплаћен депозит ће бити урачунат 

у цену закупа, а осталим учесницима ће бити враћен.  

Учесник у лицитацији који добије у закуп пословни простор дужан је да у року од 8 
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дана од дана одржане лицитације закључи уговор о закупу пословног простора.  

 

7. 

 

ЛИЦИТАЦИЈА за закуп пословног простора из члана 1. тачке 1. овог јавног огласа 

одржаће се дана _________. године, у _________________________ са почетком у _____ 

часова, па се учесници у лицитацији овим путем обавештавају о дану и времену 

одржавања лицитације. 

Уколико изабрани учесник лицитације не закључи уговор о закупу пословног 

простора у року од 8 дана од дана одржане лицитације, губи право на повраћај гарантног 

износа, односно положеног депозита у смислу тачке 4. овог огласа и нема право учешћа у 

наредним лицитацијама пословног простора. 

У случају предходног става, поступак се понавља.  

 

 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                       ОПШТИНЕ 

ПЛАНДИШТЕ 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број:  

Дана:  

П Л А Н Д И Ш Т Е 

 

 

 

ПРИЈАВА 
за учествовање у поступку јавног надметања за закуп пословног простора у 

______________  

 
у ул. ________________, парцела број ___, лист непокретности број ___, КО Пландиште 

 

 

1. Име и презиме: ______________________________________________________ 
(физичка лица и предузетници) 

2. Адреса: _____________________________________________________________ 
(физичка лица и предузетници) 

3. Број личне карте: ____________________________________________________ 
(физичка лица и предузетници) 

4. ЈМБГ: ______________________________________________________________ 
(физичка лица и предузетници) 
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5. Назив радње: ________________________________________________________ 
(само предузетници) 

6. Матични број: _______________________________________________________ 
(само предузетници) 

7. Назив: ______________________________________________________________ 
(само правна лица) 

8. Седиште: ____________________________________________________________ 
(само правна лица) 

 

 

- уз пријаву је потребно приложити: 

 

1. доказ о уплати гарантног износа 

2. копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа (само правна лица) 

3. пуномоћје лица које заступа подносиоца пријаве (само правна лица) 

 

 

____________________________ 

                                                                                   
(потпис подносиоца пријаве) 

 

 

 

Потребна документација: 

Пријава за учешће на лицитацији, доказ о уплати гарантног износа. 

 

Републичка такса  _/_ динара,  

Локална административна такса _/_ динара. 

 

 

 ПОСТУПАК ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 

Комунална инспекција контролише обављање услуга аутотакси превоза, контролом легалних и нелегалних 

превозника, у том циљу, на захтев странке који се подноси на прописаном обрасцу, комунални инспектор врши 

преглед возила и доноси Решење о испуњености услова возила за обављање аутотакси превоза у складу са 

Законом. 

 

Име и презиме: _________________________ 

Улица и број:   _________________________ 

Место:               _________________________ 

 
 
 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
Војводе Путника 38 

 
П л а н д и ш т е 
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ПРЕДМЕТ: Захтев за преглед возила за     

                     обављање ауто такси превоза 
 
 

Молим вас да у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају и чланом 7. Одлуке о 

аутотакси превозу извршите преглед мог возила за обављање ауто-такси превоза путника. 
 
 
Подаци о возилу: 

1. Марка ___________________________________________________________________  

2. Тип _____________________________________________________________________  

3. Број шасије _______________________________________________________________  

4. Број мотора _________________________________________________________  

5. Број седишта ___________________________________________________  

6. Број врата _________________________________________________________________  

7. Регистарска ознака ________________________________________________________  

8. Возило је регистровано до __________________________________________________  

9. Боја возила ________________________________________________________________  

10. Подаци о власнику возила ___________________________________________________  

11. Број уговора о лизингу возила ________________________________________________  

12. У возилу поседујем баждарен таксиметар на важећу тарифу такси ценовника   са пломбом 

број ________________________________________________ . _____________________  

13. Баждарење таксиметра је извршио ____________________________________________  

14. На крову возила поседујем ознаку ТАХИ 

15. У возилу поседујем ПП апарат 

16. Поседујем полису осигурања којом су осигурани путници од несрећног случаја издату од

 _број _________________________________________  

 

Уз захтев прилажем: 

1. Фотокопију саобраћајне дозволе за возило којим ћу обављати превоз путника 

2. Фотокопија уговор о лизингу возила 

3. Доказ о уплати административне таксе 

4. Доказ о уплати накнаде за преглед возила 

 
 

У Пландишту 

 

Дана:_____________________  ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

 
 

                    Контакт телефон: 

 

 

Потребна докуметација: 



118 

 

 Фотокопија саобраћајне дозволе за возило којим ће се обављати превоз путника, уговор о закупу возила, 

фотокопија решења АПР, доказ о уплати административне таксе и доказ о уплати накнаде за преглед возила. 

 

Рок за решавање предмета:  
15 дана од дана подношења захтев са комплетном документацијом. 

 

Републичка такса  _/_ динара,  

Локална административна такса 150,00 динара, 

Накнада за преглед возила 1.000,00 динара. 

 

Локална административна такса уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број 

одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: Општина Пландиште. 

 

Накнада за преглед возила уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број 

одобрења 93228. Сврха дознаке: Накнада за преглед возила. Прималац: Општина Пландиште. 

 

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о 

евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се 

само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити 

 

 

 ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

Накнаду за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор, правно или физичко лице: за изградњу, 

доградњу, реконструкцију објекта, за промену намене објекта или дела објекта, уколико се врши промена намене 

објекта односно простора у другу намену, накнада за уређивање грађевинског земљишта плаћа се као разлика 

трошкова. 

Инвеститор је дужан да пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе закључи уговор о накнади за 

уређивање грађевинског земљишта, у складу са одредбама Закона. 

 

 

 

З  А  Х  Т  Е  В 

 

  Обраћам се Општини Пландиште, ради плаћања накнаде за уређење грађевинског 

земљишта, за  

 

1. изградњу, 

2. доградњу, 

3. реконструкцију, 

4. промена намене 

 

_________________________објекта, у месту ____________________,  

 

ул.________________________, бр. ______.                           

 

 

Накнаду плаћам: 
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1. Једнократно, 

2. у __________ ратама.  

 

 

ПРИЛОГ: 

1. Главни-идејни пројекат на увид. 

                                                                                              

 

 

У Пландишту                                                                        Захтев подноси: 

                 

     Дана:______________ 

                                                                                                       (Име и презиме) 

 

                                                        ул. ________________________ бр.____ 

 

                                                           _________________________________ 

                                                          (место) 

 

                                                           _________________________________ 

                                                           (потпис) 

 

  

 

Потребна докуметација: 

Потребно је на увид доставити главни, односно идејни пројекат објекта чија се изградња планира. 

 

Рок за решавање предмета:  
8 дана од дана подношења захтева са комплетном документацијом. 

 

Републичка такса  _/_ динара,  

Локална административна такса _/_ динара, 

 

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о 

евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се 

само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити 

 

 

7.2.3. ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 

 

       Служба за локалну пореску администрацију обавља послове из своје надлежности и то: 

- Утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе пореским решењем, 

- Пореска контрола (канцеларијска и теренска контрола) изворних прихода јединице локалне самоуправе, 

- Редовна и принудна наплата изворних јавних прихода јединице локалне самоуправе   

  

Служба за локалну пореску администрацију у поступку администрирања  изворних јавних  прихода јединице 

локалне самоуправе, прописане одредбом члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе је надлежна за: 

 

1. Порез на имовину,осим пореза на пренос апсолутних права  и порез на наслеђе и поклон, 
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2. Локалне комуналне таксе (истицање фирме на пословном простору), 

3. Приходи по основи самодоприноса, 

4. Накнада за заштиту и унапређење животне средине. 

 

Служба за локалну пореску администрацију у складу са материјалним прописима којима су уведени и 

уређени локални јавни приходи и одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији  обавља 

следеће послове и то:   

- Евиденција обвезника локалних јавних прихода; 

- Пријем, обрада, контрола и евидентирање података из пореске пријаве; 

- Утврђивање обавезе решењем по основу локалних јавних прихода; 

- Евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству; 

- Књижење извршених уплата локалних јавних прихода; 

- Послови редовне и принудне наплате пореског дуга; 

- Послове одлагаља плаћања пореског дуга; 

- Послови у вези пријава потраживања у поступцима приватизације, 

   стечаја, ликвидације; 

      - Послови првостепеног поступка по изјављеним жалбама и вoђење поновног  

   поступка по поништеним управним актима другостепеног органа;  

      - Подношење захтева за вођење порескопрекршајног поступка; 

      - Послови вођења пореског књиговодства за локалне јавне приходе; 

- Послови у вези порваћаја и прекњижавања локалних јавних прихода; 

- Послови издавања уверења и потврда у вези локалних јавних прихода; 

- Послови извештавања у вези локалних јавних прихода; 

- Одржавање свог информационог система; 

- Други послови из  своје надлежности у складу са законом, одлукама   

   Општине и другим актима. 

 

Полазећи од броја обвезника и поступка администрирања, у средишту рада локалне пореске 

администрације јесте: 

     1.  утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину у  статици; 

     2. утврђивање, контрола и наплата локалне комуналне таксе; 

     3. утврђивање, контрола и наплата прихода по основу самодоприноса; 

     4. утврђивање, контрола и наплата накнаде за заштиту и унапређивање животне                                         

         средине;       

  

УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

 

Порез на имовину 

 

Одредбом члана 34. Закона о порезима на имовину уређено  је да је обвезник пореза на имовину дужан да 

поднесе пореску пријаву, са тачним подацима, до 31. марта године за коју се врши утврђивање пореза. Наведена 

обавеза подношења пореске пријаве се не односи на пореске обвезнике који порез на доходак грађана за приходе 

од пољопривреде и шумарства плаћају према катастарском приходу. 

 

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину  се подноси надлежном органу јединице локалне 

самоуправе у општини на чијој територији се непокретност налази. 

 

На имовину коју стекне, започне или престане да користи у току године или му по другом основу настане 

или престане пореска обавеза, обвезник подноси пореску пријаву у року од 10 дана од дана настанка такве 

промене. 
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Образац ППИ-1  –  Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за 20__ . годину коју подносе 

правна и физичка лица која остварују приходе од самосталне делатности, која воде пословне књиге у складу 

са прописима којима се уређује рачуноводство као и физичка лица која остварују приходе од самосталне 

делатности и воде пословне књиге по систему простог књиговодства, у складу са прописима којима се уређује 

порез на доходак грађана, осим лица која порез на приходе од самосталне делатности плаћају на паушално утврђен 

приход – за имовину која им служи за обављање делатности. Једном пријавом се обухватају све непокретности на 

територији исте општине, правног лица, односно предузетника који води пословне књиге.  

 

Образац ППИ-2  –  Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за 20__ . годину коју подносе 

физичка лица која остварују приходе од самосталне делатности и воде пословне књиге по систему простог 

књиговодства и физичка лица која порез на приходе од самосталне делатности плаћају на паушално 

утврђен приход и остала физичка лица. Наведена пријава подноси се за сваку  некретнину посебно. Посебно се 

истиче потреба пријављивања пословног простора за све оне објекте који се издају у пословне сврхе или у којима 

власник обавља делатност. 

  Порез на имовину на територији јединице локалне самоуправе не плаћа обвезник 

кад укупна основица за све његове непокретности на тој територији не прелази износ од 400.000 динара  (члан 12. 

Став 2. Закона). 

Порез на имовину не плаћа се на права на непокретностима које су у пословним књигама обвезника, у 

складу са прописма којима се уређују рачуноводство и ревизија, евидентиране као добра која су искључиво 

намењена даљој продаји (члан 12.став 6.Закона). 

Чланом 13. Закона о порезима на имовину, право на порески кредит задржано је само у случају опорезивања 

стана у коме порески обвезник станује, док се за остале станове обвезника (у којима он не станује) порез плаћа у 

утврђеном износу тј. без умањења за порески кредит. 

 

У складу са истим чланом, за зграде и станове који представљају стамбене објекте на селу, утврђени порез 

на имовину се, без обзира на број чланова домаћинства умањује 75%  и то ако су испуњени кумулативни услови: - 

да површина није већа од 60 м
2
,  - да се не издају у закуп и да у њима станују само лица која су старија од 65 

година. 

 

Посебно се наглашава да ће бити покренут прекршајни поступак у случају не поступања пореских 

обвезника у складу са чл.  45.  ЗПППА (тј. у случају не одазивања позиву ради достављања тражене документације 

и учествовања у канцеларијској контроли утврђивања пореских обавеза).   

 

 

Накнада за заштиту и унапређење животне средине 

 

 

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине уређена је одредбама Закона о заштити животне 

средине («Сл.гласник РС», бр. 135/04...72/09). Обвезници плаћања накнаде прописану чланом 3. Одлуке о 

накнади за заштиту и унапређивање животне средине («Сл.лист општине Пландиште», бр. 5/2013) су:  

1. Власници, односно закупци стамбених зграда и станова, које користе за становање на територији 

општине, плаћају накнаду у висини од 0,40 динара по квадратном метру стамбеног простора, на месечном нивоу. 

 2. Власници, закупци и корисници пословних зграда и просторија плаћају накнаду у висини од 1,00 

динар по квадратном метру пословног простора на месечном нивоу. 

 3. Власници, односно корисници земљишта које служи обављању редовне делатности привредног 

субјекта и на којима нису изграђени пословни објекти (осим пољопривредног земљишта, шума и шумског 

земљишта) плаћају накнаду у висини од 0,50 динара по квадратном  метру на месечном нивоу, осим привредних 

субјеката из става 1. тачка 4.овог члана. 

 4. Привредни субјекти (правна лица и предузетници) који на територији општине обављају одређене  

активности које утичу на животну средину  дефинисане Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче 
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на животну средину („Сл.гласник РС“ бр. 109/2009 и 8/2010), плаћају накнаду у висини од 0,1% оствареног 

прихода на годишњем нивоу. 

Физичка лица плаћају решењем Службе за локалну пореску администрацију, Општинске управе,Општине 

Пландиште на основу пореских пријава пореза на имовину, а правна лица на основу пријаве која се подноси 

Служби за локалну пореску администрацију на прописаном образцу, најкасније до 31.марта у години у којој се 

врши утврђивање накнаде, односно у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.  

 

 

Локалне комуналне таксе 

 

 

Локалне комуналне таксе уређене су одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“,број 62/2006,47/2011 и 93/2012). Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета или услуга 

за чије је коришћење прописано плаћање локалних комуналних такси. Чланом 3. Одлуке о локалним комуналним 

таксама („Сл.лист општине Пландиште“,број 7/2013), локалне комуналне таксе уводе се за: 

1. Истицање фирме на пословном простору; 

2. Коришћење рекламних паноа,укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на 

објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози,тротоари, зелене 

површине, бадере и сл.); 

3. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина; 

4. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе,осим 

ради продаје штампе,књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности; 

5. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог 

коришћења; 

6. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова. 

Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права,предмета и услуга од стране државних органа и 

организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, као и установе и 

организације које оснива јединица локалне самоуправе. 

 

Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да поднесе пријаву надлежној Општинској управи Општине 

Пландиште пре почетка коришћења права,предмета и услуга за чије коришћење је прописано плаћање локалне 

комуналне таксе,као и да  сваку насталу промену  пријави у року од 15 дана од дана настанка промене. 

 

 

 

НАПЛАТА ПОРЕЗА (редовна, принудна) 

 

Према члану 64. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, наплата пореза, у смислу овог 

закона, може бити редовна или принудна. Редовна наплата врши се о доспелости пореске обавезе, а принудној 

наплати се приступа када доспела пореска обавеза није испуњена о доспелости. 

 

Пре доношења решења о принудној наплати, пореском обвезнику се у складу са чланом 71. став 1. Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији, упућује опомена са подацима о врсти и износу пореза, којом се 

налаже да доспелу обавезу плати одмах, а најкасније у року од пет дана од дана пријема опомене, са обрачунатом 

каматом од дана издавања опомене до дана уплате доспелог пореза, односно споредних пореских давања. 

 

Уколико порески обвезник не уплати пореску обавезу у целости по пријему опомене, а не поднесе захтев за 

одлагање плаћања пореског дуга, или је тај захтев одбијен, односно у року од пет дана не расправи са локалном 
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пореском администрацијом спорна питања у вези врсте или износа пореза, односно споредних пореских давања 

доспелих за наплату, приступа се издавању решења за принудну наплату.  

 

У складу са чл. 84. ЗПППА, наплата пореза, у поступку принудне наплате, спроводи се на:  

1.  новчаним средствима пореског обвезника; 

2.  новчаним потраживањима пореског обвезника; 

3.  заради, односно накнади зараде, односно пензији, у делу који није изузет од                  

     од извршења према закону којим се уређује извршење и обезбеђење; 

4.  неновчаним потраживањима и другим правима пореског обвезника 

5.  готовом новцу и хартијама од вредности; 

6.  покретним стварима; 

7.  непокретностима. 

 

Принудна наплата се може спровести на једном или више предмета у исто време.  

Предмети принудне наплате одређују се решењем.  

 

Сходно чл. 79. ЗПППА, поступак наплате прекида се:  

2) ако Служба за локалну пореску администрацију одобри одлагање плаћања пореза из члана 73. овог 

закона;  

3) ако се утврди постојање грешке код обрачуна пореске обавезе која има за резултат знатно нижи порез, до 

исправке утврђивања;  

4) у случају из члана 147. став 2. овог закона.  

Поступак принудне наплате може се прекинути ако, по истеку рока из члана 71. став 1. овог закона, порески 

обвезник поднесе захтев за одлагање наплате, под условима из чл. 73. и 74. ЗПППА.  

 

 

 

ПОВРАЋАЈ-ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ПОРЕЗА 

 

 

У складу са чл. 10. ЗПППА, порескоправни однос је однос јавног права који обухвата права и обавезе у 

пореском поступку Службе за локалну пореску администрацију с једне и физичког, односно правног лица, с друге 

стране, којим се уређује:  

1) обавеза плаћања пореза, обавеза обезбеђења пореске обавезе и обавеза плаћања споредних пореских 

давања од стране физичког, односно правног лица и право Пореске управе да захтева испуњење ових обавеза;  

2) обавеза физичког, односно правног лица да, у складу са законом, утврди порез, односно наплати порез у 

име пореског обвезника, води прописано књиговодство, подноси пореске пријаве, доставља Општинској управи-

Служби за локалну нпореску администрацију тражену документацију и податке, не обавља плаћања на начин 

друкчији од прописаног, дозволи преглед свог пословања службеном лицу Општинске управе-Службе за локалну 

пореску администрацију и друге законом утврђене обавезе чињења, нечињења или трпљења, у циљу 

благовременог и правилног плаћања пореза, као и право Општинске управе-Службе за локалну пореску 

администрацију да захтева испуњење ових обавеза.  

 

У порескоправном односу из става 1. овог члана, физичко, односно правно лице има право:  

1) на повраћај више или погрешно наплаћеног пореза, односно споредних пореских давања, као и на 

повраћај пореза када је то другим пореским законом предвиђено;  

2) на пореску рефакцију;  

3) да користи порески кредит у односу на пореску обавезу, односно обавезу по основу споредних пореских 

давања.  

 

Порески кредит је износ за који се умањује пореска обавеза.  
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Једно од права пореских обвезника која су прописана чланом 24. ЗПППА је и право на повраћај и 

прекњижавање више или погрешно наплаћеног пореза.  

 

На основу поднетог захтева од стране пореског обвезника, надлежни порески орган има обавезу да, 

најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, донесе тражено решење.  

 

Када се по захтеву пореског обвезника изврши увид у стање на његовом аналитичком рачуну јавних 

прихода и утврди да уплата јавних прихода није прокњижена односно није прослеђена Пореском одељењу од 

стране Управе за трезор путем извештаја о стању и променама на рачунима јавних прихода – извода, порески 

обвезник се упућује на носиоца платног промета да се утврде разлози због којих уплата није евидентирана кроз 

извод Управе за трезор. 

 

 

 

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА 

 

 

Уверење је исправа. 

Исправа је писмено издато од стране државног органа у границама своје надлежности којим се потврђује 

нека чињеница или друго својство. 

 

Јавне исправе почивају на претпоставци њене тачности, а што значи да се веродостојност јавне исправе у 

поступку у коме се користи не испитује по начелу слободне оцене доказа, већ се јавна исправа узима као доказ 

тачности онога на шта се јавна исправа односи. 

 

Стога се уверења и друге исправе (потврде и сл.) која се издају на основу података о којима се води 

службена евиденција имају значај јавне испрааве, а то значи да ова уверења почивају на претпоставци њихове 

тачности. 

 

Пореска уверења која порески орган издаје пореским обевзницима, издају се  на основу податка из пореског 

књиговодства које представља службену евиденцију о пореској обавези, обрачунатој камати, уплатама пореске 

обавезе и стању дуга или претплате по врстама јавних прихода.  

Поступак за издавање пореског уверења покреће се по захтеву обвезника изворних локалних јавних 

прихода/странке, његовог законског заступника, овлашћеног представника или пуномоћника. 

 

Захтев за издавање пореског уверења се подноси у писменој форми. Примерци захтева достављају  се у 

прилогу текста и чини његов саставни део. 

 

Захтев мора бити уредно попуњен тачним подацима и потписан. Ако захтев подноси порески обвезника као 

правно лице потпис на захтеву мора бити оверен печатом правног лица.  

 

Уз захтев се прилаже доказ о плаћеној локалној административној такси према Тарифи локалних 

административних такси, која је саствни део општинске одлуке о локалним административним таксама. 

 

Сходно чл. 15. Одлуке о локалним административним таксама не плаћа се такса за: 

 

 1.  Списе и радње у поступцима који  се воде по службеној дужности; 

       2. Списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода;                            

       3. Списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним 

евиденцијама; 
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 4. Пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења 

катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као 

и списе и радње за остваривање законом  прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних 

прихода; 

       5.  списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, 

борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата; 

      6. списе и радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно  

преквалификацијом; 

7.  списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА Образац ПП ЕКО 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

СЛУЖБА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 
ПРИЈАВА 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за 201  . годину за 

обвезнике из члана 3. став 1. тачка  2, 3. и 4. 

 
1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ 

 

1.1 Фирма – пословно име    
 

1.2 Порески идентификациони број (ПИБ)    
 

1.3 Име и презиме власника (оснивача)    
 

1.4 Матични број (правног лица, односно предузетника)    
 

1.5 Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)    
 

1.6 Подаци о седишту / пребивалишту    
 

1.7 Адреса, телефон, факс, Е-маил     
 

 
 
 

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ 
 

2.1. Претежна делатност (назив и шифра)     
 

2.2. Дан почетка обављања  делатности    
 
 
 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ВЛАСНИШТВА, ОДНОСНО ЗАКУПА ( чл. 3. став 1. тачка 2. и 3. Одлуке о 

накнади за заштиту и унапређивање животне средине («Сл. лист Општине Пландиште» бр.__ /2012) за 20___годину 

 

 

3.1 Површина пословног простора који користи обвезник ( у m2 ) 
 

 
Р.Б. НАЗИВ АДРЕСА И БРОЈ ВРСТА ПРАВА ДАТУМ ПОЧЕТКА 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 
ПОВРШИНА 

ОБЈЕКТА У m2 
      

      

      

      

      
 

3.2 Површина земљишта ван објекта које се користи за обављање пословне делатности ( у m2 ) 

 
Р.Б. НАЗИВ АДРЕСА И БРОЈ ВРСТА ПРАВА ДАТУМ ПОЧЕТКА 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 
ПОВРШИНА 

ОБЈЕКТА У m2 
      

      

      

      

      
 

НАПОМЕНА :  На основу члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине ( «Сл. лист Општине Пландиште» бр.__/2012) 

обвезници накнаде су у обавези да сваку насталу промену пријаве Служби за локалну пореску администрацију у року од 15 дана од дана настанка промене. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Образац ПП ЕКО 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 



127 

 

СЛУЖБА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 
ПРИЈАВА 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за 201  . годину за 

обвезнике из члана 3. став 1. тачка  2, 3. и 4. 

 
1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ 

 

1.1 Фирма – пословно име    
 

1.2 Порески идентификациони број (ПИБ)    
 

1.3 Име и презиме власника (оснивача)    
 

1.4 Матични број (правног лица, односно предузетника)    
 

1.5 Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)    
 

1.6 Подаци о седишту / пребивалишту    
 

1.7 Адреса, телефон, факс, Е-маил     
 

 
 
 

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ 
 

2.1. Претежна делатност (назив и шифра)     
 

2.2. Дан почетка обављања  делатности    
 
 
 

 
3. УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ВЛАСНИШТВА, ОДНОСНО ЗАКУПА ( чл. 3. став 1. тачка 2. и 3. Одлуке о 

накнади за заштиту и унапређивање животне средине («Сл. лист Општине Пландиште» бр.__ /2012) за 20___годину 

 

 

3.1 Површина пословног простора који користи обвезник ( у m2 ) 
 

 
Р.Б. НАЗИВ АДРЕСА И БРОЈ ВРСТА ПРАВА ДАТУМ ПОЧЕТКА 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 
ПОВРШИНА 

ОБЈЕКТА У m2 
      

      

      

      

      
 

3.2 Површина земљишта ван објекта које се користи за обављање пословне делатности ( у m2 ) 

 
Р.Б. НАЗИВ АДРЕСА И БРОЈ ВРСТА ПРАВА ДАТУМ ПОЧЕТКА 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 
ПОВРШИНА 

ОБЈЕКТА У m2 
      

      

      

      

      
 

НАПОМЕНА :  На основу члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине ( «Сл. лист Општине Пландиште» бр.__/2012) 

обвезници накнаде су у обавези да сваку насталу промену пријаве Служби за локалну пореску администрацију у року од 15 дана од дана настанка промене. 



128 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПРИХОДА (члан 3. став 1. тачка 4. ) за 20 

 годину 
 
 

4.1  Приход остварен од продаје производа, сировина или полупроизвода 

у земљи и иностранству у 20 ___години                                                                                           

 
 

4.2 СТОПА 0,1% 
 

4.3  ОБРАЧУН  ( 4.1  x  4.2 )

 

 

 
 
 

 
НАПОМЕНА : 

 

5. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

П Р И Ј А В А 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА 

ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ  

ЗА 20__.ГОДИНУ 

                

ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ 

 

ПИБ                               

 

Попуњава подносилац пријаве 
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни: 

 

 
М.П.    

(место) ( датум) (потпис одговорног лица- подносиоца пријаве) 

Попуњава Општина Пландиште – Служба за локалну пореску администрацију: 
Потврда о пријему пријаве 
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ЈМБГ, Матични број                                                                                        

                                                                                  

Шифра делатности 

Назив делатности________________________________________________________ 

 

Назив__________________________________________________________________ 

                                                 (привредног субјекта) 

 

Седиште          ___________________________________________________________ 

Адреса (улица и број) ____________________________________________________ 

Почетак обављања делатности  

(истакнуће фирме) _______________________________________________________ 

Одговорно лице _________________________________________________________ 

Лице за контакт __________________________ Телефон _______________________ 

Текући рачун _____________________________Банка _________________________ 

Величина правног лица             мало             средње               велико  (заокружити) 

 

Основ права коришћења пословног простора        својина           закуп 

Име и адреса власника пословног простора __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Књиговодство                    самостално       агенцијски  

Лице за контакт___________________________Телефон_______________________ 

Пословне јединице на територији Општине Пландиште 

Ред.бр. Назив улице Број Место Месна заједница 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Уз пореску пријаву доставити: 

- одлуку о разврставању правног лица (велико, средње, мало) 

- завршни рачун за претходну годину 

У_______________ 

Дана____________                                      М.П.                     _____________________ 

                                                                                                     Подносилац  пријаве 
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ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

-Служба за локалну пореску администрацију- 

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ 

 

Подаци о лицу за које се тражи уверење 

 

Презиме и име __________________________________________ 

 

ЈМБГ ____________________________ 

 

Број личне карте ______________ издата од __________________________ 

 

Датум, место и општина рођења ____________________________________ 

 

Подаци о пребивалишту – боравишту: општина, место, адреса ___________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Уверење је потребно ради ______________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Подаци о лицу које подноси захтев за издавање пореског уверења (ако уместо 

лица за које тражи пореско уверење захтев подноси друго лице) 

 

Презиме и име _________________________________________________ 

 

ЈМБГ _________________________________ 

 

Број личне карте _____________________  издате од  ________________________ 

 

Подаци о пребивалишту- боравишту _______________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

Прилог: 

- Доказ о уплати административне таксе у износу од________динара, која се уплаћује 

на рачун број 840-742251843-73, административене таксе, по моделу 97 са позивом на 

број 93228; 

- Овлашћење. 

 

 

 

У  Пландишту,                                                          Подносилац захтева,     



131 

 

  

__________________                                        ___________________________                                            

 

 

_______________________________ 

         (назив пореског обвезника) 

 

______________________________ 

                        (адреса) 

 

ПИБ/ЈМБГ: ___________________ 

Број: ________________________ 

Дана: _______________________ 

 

 

 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Служба за локалну пореску админисрацију 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за повраћај више/погрешно уплаћених јавних 

прихода 
 

 

На основу члана 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији 

подносим захтев за повраћај више/погрешно уплаћеног 

___________________________ (назив јавног прихода), у износу од 

_________________ динара, који је уплаћен на уплатни рачун 

_____________________________(број уплатног рачуна). 

 

 

 Повраћај извршити на рачун подносиоца захтева број: 

__________________________________________________________отвореног код 

___________________________________________________ (назив пословне банке). 

 

Прилог: 

 

____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________                                              ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

                                                                                  ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

 

                        ( М. П.)                           
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_______________________________________ 

         (назив пореског обвезника) 

 

_________________________________________ 

                        (адреса) 

ПИБ/ЈМБГ: ___________________ 

Број: ________________________ 

Дана: _______________________ 

 

 

 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Служба за локалну пореску администрацију 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за прекњижавање 

 

 

 

 Молим да извршите прекњижавање више/погрешно уплаћене обавезе јавних 

прихода и то: 

 

 износ_______________динара са уплатног рачуна ______________________ 

  

 позив на број __97-___________________________ 

   

 

 на уплатни рачун _________________________ 

 

 позив на број __97-___________________________ 

  

 

 Прилог: 

 

 _________________________ 

 

 _________________________ 

 

             

                                                                            ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

                                                                               ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 
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                                                       (М. П.) 

                                   

                                                                                        ___________________________ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

-Служба за локалну пореску администрацију 

 

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА ПРАВНОМ ЛИЦУ-

ПРЕДУЗЕТНИКУ 

 

 

Подаци о правном лицу-предузетнику за које се тражи уверење 

 

Фирма  - пословно име (пуна ознака) 

___________________________________________ 

 

ПИБ _____________________________________ 

 

Матични број _____________________________ 

 

Седиште   (општина,  место,  адреса) 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Уверење је потребно ради 
___________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Подаци о овлашћеном лицу које подноси захтев за издавање пореског уверења  

 

Презиме и име ____________________________________________________ 

 

ЈМБГ ____________________________________________ 

 

Б рој личне карте _________________ издата од ______________________________ 

Место пребивалипта и адреса 

_________________________________________________ 

 

Прилог : 
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 -Доказ о уплати административне таксе у износу од________динара, која се уплаћује 

на рачун број 840-742251843-73, административене таксе, по моделу 97 са позивом на 

број 93228; 

- Овлашћење. 

 

       У Пландишту,                                                         Одговорно лице, 

___________________,                                             ______________________ 
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7.2.4. ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

Служба  за  пољопривреду  

Прати  стање  у  пољопривреди,учествује  у  поступку  издавања  пољопривредног  земљишта  у  

закуп, даје нацрте и правце развоја пољопривреде у  општини Пландиште, прати стратегију  

развоја  пољопривредне  производње  у  Републици  Србији  и  усклађује  стратегију  општине 

Пландиште  са  истом, учествује  у  регистрацији  пољопривредних  газдинстава и у том делу 

пружа стручну помоћ, успоставља стручну сарадњу са пољопривредним и задружним савезима, 

остварује  сарадњу  са  сарадником  задуженим  за  Фондове  за  развој, обавља  све  послове  

везане  за  евиденцију  и  статистику  у  делу  пољопривредне  производње, обавља  и  остале  

послове  из  области  пољопривреде, обавља  најсложеније  послове  из  области пољопривреде  

који  су  у  ингеренцијама  општинске  управе. 

Послови  регистрације  пољопривредних  газдинстава  и  други  послови  из  области  

пољопривреде 

Обавља  послове  регистрације  пољопривредних  газдинстава  у  складу  са  прописима, сарађује  

са  управом  за  јавна  плаћања у делу  послова  који  су  везани  за  регистрацију  пољопривредних  

газдинстава, води евиденцију  из  области  пољопривреде  за  општину  Пландиште, попуњава  

статистику  везану  за  пољопривреду, прикупља  податек  како  за  индивидулани  сектор  тако  и  

за  пољопривредна  газдинства  из  области  пољопривреде. 

www.minpolj.gov.rs 

www.psp.vojvodina.gov.rs/ 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСНОВНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ У 2014 

ГОДИНИ 

 

- Права на подстицаје остварује се подношењем захтева за остваривање права на подстицаје 

Министарству финансија и привреде – Управи за трезор 

- Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 01.маја до 30.јуна текуће године, 

на Обрасцу – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у 

2014 години, који је дат у прилогу. 

http://www.minpolj.gov.rs/
http://www.psp.vojvodina.gov.rs/


 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ЂУБРИВО 

 

- Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства има право на коришћење регреса за ђубриво ако, поред услова 



 

прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, у 

периоду од 01.јанура до 15.новембра текуће године купи ђубриво за радове у 

пољопривреди. 

- Под ђубривом се подразумева : 

1.Азотна ђубрива – (АН, УРЕА, КАН, УАН, САН) 

2.Различите комбинације (НПК, НП, ПК) 

3.Комплекса и мешана, гранулисана ђубрива која у свом саставу имају више азота. 

- Лицу се одобрава регрес за ђубриво у висини од 10 динара по килограму купљеног ђубрива, 

а највише 3.000 динара по хектару. 

- Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво подноси се једанпут годишње, у два 

примерка, Министарству финансија – Управи за трезор у периоду од 05.маја до 

20.новембра текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво 

у __________ години, који је дат у прилогу. 

 



 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ГОРИВО 

 

- Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства има право на коришћење регреса за гориво ако, поред услова 

прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, у 

периоду од 01.јанура до 15.новембра текуће године купи гориво за радове у пољопривреди. 

- Под горивом се подразумева : 

1.Евро дизел, односно дизел гориво гасно уље 0,1 које се ставља на тржиште у складу са 

правилником којим се уређују технички и други захтеви за течна горива нафтног порекла. 

- Лицу се одобрава регрес за гориво у висини од 50 динара по литру купљеног горива, а 

највише 3.000 динара по хектару. 

- Захтев за остваривање права на регрес за гориво подноси се једанпут годишње, у два 

примерка, Министарству финансија – Управи за трезор у периоду од 05.маја до 

20.новембра текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на регрес за гориво у 

__________ години, који је дат у прилогу. 



 

 
 

 



 

 

8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

 

1. Устав Републике Србије („ Службени гласник РС“, број: 98/06), 

2. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007), 

3. Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 129/07), 

4. Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97, 31/01, 

„Службени гласник РС“, број 30/10) 

5. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, 

број120/04, 54/07 ,104/09 и 36/10), 

6. Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 97/2008, 104/2009-др. 

Закон, 68/2012-Одлука УС и 107/2012), 

7. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 107/2005, 72/2009-др.закон, 

88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013-др. Закон) 

8. Закон о правима пацијената („Службени гласник РС”, број 45/2013) 

9. Закон о равноправности полова („Службени гласник РС”, број 104/2009) 

10. Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 24/2011,99/2011-др. закон 

11. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.), 

12. Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06, 47/2011, 

93/2012), 

13. Меморандум о буџету  и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 

2012. и 2013. годину (<<Службени гласник РС >>, бр. 102/10), 

14. Закон о рачуноводству и ревизији (<<Службени гласник РС>>, бр. 

46/06, 111/09 и 99/11), 

15. Закон о јавном дугу (<<Службени гласник РС>>, бр. 61/05, 107/09 и 78/11) 

16. Закон о пореском поступку и пореској администрацији, ( <<Службени 

гласник РС>>, бр. 80/02, 84/02-испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 

62/06-др.закон, 63/06-испр.др.закона, 61/07, 20/09, 72/09-др.закон, 53/10, 

101/11 и 2/12-испр), 

17. Закон о порезу на додату вредност  (<<Службени гласник РС>>, бр. 84/04 

86/04-испр., 61/05 и 61/07),  

18. Закон о платном промету  (<<Службени гласник РС>>, бр. 43/04, 62/06, 111/09- др.закон и 

31/11), 

19. Закон о порезу на добит предузећа (<< Службени гласник РС>>, бр. 25/01, 80/02- др.Закон, 

43/03 и 84/04), 

20. Закон о порезу на доходак грађана (<<Службени гласник РС>>, бр. 24/01, 80/02, 80/02-

др.закон, 135/04, 62/06, 65/06- испр., 31/09, 44/09 и 18/10), 

21. Закон о порезима на имовину (<<Службени гласник РС>>бр. 26/01, 80/02, 80/02-др.закон, 

135/04, 61/07, 101/10 и 24/11), (<<Службени гласник СРЈ>>, бр. 42/02-Одлука СУС), 

22. Закон о фискалним касама (>>Службени гласник РС>>, бр. 135/04), 

23. Закон о страним улагањима (<<Службени гласник СРЈ>>, бр. 3/02 и 5/03, <<Службени лист 

СЦГ>>, број 1/03- Уставна повеља), 

24. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (<<Службени гласник РС>>, бр. 84/04, 

61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 и 7/11- усклађени дин.изн.), 

25. Закон о финансирњу политичких странака (>>Службени гласник РС>>, бр. 72/03, 75/03- испр., 

60/09- Одлука УС, 97/08 И 43/11), 

26. Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (>>Службени 

гласник РС>>, бр. 104/09), 

27. Закон о доприносима за социјално осигурање (>>Службени гласник РС>>, бр. 84/04, 61/05, 

62/06, 5/09, 7/09 и 3/2010) 



 

28. Уредба о буџетском рачуноводству (>>Службени гласник РС>>, бр. 125/03 и 12/06), 

29. Наредба о списку директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије, 

односно буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање, као и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог 

рачуна трезора (>>Службени гласник РС>>, бр.104/11), 

30. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 

(>>Службени гласник РС>>, бр. 20/07, 37/07, 50/07-испр, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 

64/09, 110/09, 11/10, 31/10, 40/10, 53/10, 101/10, 103/11, 10/12 и 18/12),  

31. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна 

консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању средстава 

корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања   (>>Службени гласник РС>>, 

бр.3/04, 140/04, 1/06 и 111/09), 

32.Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна 

консолидованог рачуна трезора АП Војводине и о начину извештавања о инвестирању средстава 

корисника буџета АП Војводине (>>Службени лист АПВ>>, бр.23/11), 

33. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења 

буџета Републике (>>Службени гласник РС>>,  бр. 103/11), 

34. Правилнк о номенкалатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама 

амортизације (>>Службени лист  СРЈ>>, бр.17/97 И 24/00), 

35. Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна 

трезора код Управе за трезор (>>Службени гласник РС>>, бр. 92/02, 8/06 и 50/11),  

36. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава 

са тих рачуна  (>>Службени гласник РС>>, бр. 20/07, 25/07-испр., 37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 

26/09, 37/09, 64/09, 110/09, 11/10, 31/10, 40/10, 101/10 и 10/11), 

37. Правилник о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним 

приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне 

самоуправе   (>>Службени гласник РС>>, бр.10/04, 104/11, 10/12, 18/12), 

38. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника 

буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања 

(>>Службени гласник РС>>, бр.51/07, 14/2008-испр.), 

           

 

39. Закон о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07, 34/2010-Одлука УС и 

54/2011), 

40. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број 125/04, 36/2011-   др.закон), 

41. Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, број 97/08, 53/2010, 

66/2011-Одлука УС и 67/2013-Одлука УС), 

42. Закон о јавним службама („Службени гласник РС”, број 42/91 ,71/94, 79/05-др.  

43. Закон, 81/05 испр.др.закона и 83/05-испр.др.закона), 

44. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 119/2012), 

45. Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС”, 24/2011), 

46. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11 

и 55/13), 

47. Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, број 18/10) 

48. Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94, 52/2011-др  

     закони и 99/2011-др закон), 

49. Закон о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), 

50. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09 , 81/09-испр.,64/2010-

одлукаУС, 24/2011, 121/2012,42,2013-ОдлукаУС и 50/2013-Одлука УС) 

51. Закон о раду („Службени  гласник РС“, бр. 24/05, 61/05,54/2009 и 32/2013) 

52. Закон о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 



 

44/98,49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005, 81/2005 и 83/2005) 

53. Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гл. РС", бр. 34/01, 62/2006-

др.закон,63/2006-испр. др.закона, 116/2008-др.закони, 92/2011, 99/2011-др.закони, 10/2013 и 

55/2013), 

54. Закон о утврђивању надлежности АП Војводине („Службени гласник РС“, број   

      99/09, 67/2012-Одлука УС) 

55. Закон о јавној својини(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2011 и 88/2013) 

56. Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012) 

57. Закон о експропријацији („Сл. гласник РС“ број 53/95, 20/2009 и 55/2013 Одлука уставног 

суда) 

58. Закон о становању („Сл. гласник РС“ број 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 

48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 и 99/2011) 

59. Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“ број 44/95, 46/98, 1/2001 и 101/2005) 

60.  Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ број 62/2006, 65/2008 и 41/2009) 

61. Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ број 43/2003, 51/2003, 

61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2010, 70/2011, 55/2012 и 93/2012) 

62. Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Сл. лист 

СРЈ“ број 31/93, и „Сл.лист СЦГ“ број 1/2003) 

63. Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/2011)  

64. Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ број 41/2009, 53/2010 и 

101/2011) 

65. Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ број 135/2004, 36/2009, 72/2009 и 

43/2011) 

67. Закон о задругама („Сл. лист СРЈ“ број  41/96 и 12/98 и „Сл. гласник РС“ број 101/2002 – др. 

закон и 34/2006) 

68. Уредба о условима, критеријумима и начину остваривања права на конверзију права 

коришћења у право својине уз накнаду, као и о начину одређивања тржишне вредности 

грађевинског земљишта и висине накнаде по основу конверзије права коришћења у право 

својине уз накнаду („Сл. галсник РС“ 67/2011 и 20/2012) 

69.  Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давању у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( 

„Сл. гласник РС“ број 24/2012) 

70.  Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп 

грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде 

(„Сл. гласник РС“ број 13/2010, 54/2011 и 21/2012) 

71. Правилник о пројекту изведеног објекта односно техничкој документацији и о издавању 

одобрења за изградњу и употребну дозволу за објекте чија је изградња завршена без грађевинске 

дозволе („Сл. гласник РС“ 79/2006)  

 

 

Акта које доноси Скупштина општине  Пландиште: 

 

1. Статут општине Пландиште ( Сл . лист општине Пландиште»,  бр. 16/2008, 17/2012) 

2. Пословник о раду Општинског већа општине Пландиште («Сл. лист општине Пландиште», 

број 9/2012, 15/2013) 

3. Пословник Скупштине општине Пландиште ( «Сл . лист општине Пландиште», бр.19/2008)  

4. Одлука о организацији Општинске управе Пландиште («Сл. лист општина Пландиште», бр. 

16/2008, 18/2008, 24/2008) 

5. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, броју и структури 

запослених у Општинској управи општине Пландиште  .. («Сл. лист општине Пландиште» 

бр.16/2013)   



 

6. Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2012. годину („ Службени 

лист општине Пландиште 11/2013“) 

7. Одлука о вршењу екстерне ревизије завршно рачуна буџета општине Пландиште за 2013 („ 

Службени лист општине Пландиште 7/2013“) 

8. Одлуком о буџету општине Пландиште за 2013. годину („ Службени лист општине Пландиште 

16/2013“) 

9. Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2013 годину ( Први 

допунски буџет ), („ Службени лист општине Пландиште 7/2013“) 

10. Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2013 годину ( Први 

допунски буџет ), („ Службени лист општине Пландиште 14/2013“) 

11. Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. лист општине Пландиште“ број 7/2013) 

12.Одлука о локалним административним таксама («Сл. лист општине Пландиште» број 

24/2008;5/2010;8/2010) 

13.Таксена тарифа(«Сл. лист општине Пландиште» број 24/2008) 

14.Одлука о боравишној такси (Сл. лист општине Пландиште бр.4/2006, 24/2008) 

15. Одлука о критеријумима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Сл. 

лист општине Пландиште“ број 7/2013) 

16. Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист општине 

Пландиште“ број 5/2013) 

17. Одлука о висини трошкова у поступку процене утицаја на животну средину  («Сл.лист 

општине Пландиште», број 11/2010) 

18. Одлукa о остваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама („Сл.лист 

општине Пландиште“ број11/2012)   

19. Одлукa о једнократној новчаној помоћи за прворођено дете („Службени лист општине 

Пландиште“, бр. 11/2012) 

20.Одлука о правима и услугама у социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист 

општине Пландиште“, број 16/2012) 

21.Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину („Службени лист општине Пландиште“, 

бр. 24/2008) 

22.Одлука о просечној тржишној вредности квадратног метра објекта за утврђивање основице 

пореза на имовину за права на непокретности („Службени лист општине Пландиште“, број 6/2009) 

23. Одлука о висини закупнине за пословни простор („Сл. лист општине Пландиште“ број 7/2013) 

24. Одлука о одређивању висине закупнине за коришћење јавних површина и осталог земљишта у 

јавној својини за постављање привремених објеката („Сл. лист општине Пландиште“ број 7/2013) 

25. Одлука о условима за изградњу и постављање привремених објеката на јавним површинама 

(„Сл. лист општине Пландиште“ број 1/97) 

26. Одлука о комуналном реду („Сл. лист општине Пландиште“ број. 7/2013) 

          

 

 

9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА И 

ПОСТУПАК  РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

Опис поступања у оквиру надлежности , обавеза и овлашћења погледати под тачком 7. 

 

10. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

 

10.1.Преглед броја примљених и решених предмета у 2012. 

 



 

 

11. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС» бр. 54/2009, 

87/2002 и 73/2010 101/2011,93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (»Сл. гласник РС«, 

бр. 129/2007) и члана 15. став 1. тачка 4. и чл. 40. став 1. тачка 2.  Статута Општине Пландиште  

(»Сл. лист Општине Пландиште«, бр.16/2008) Скупштина општине Пландиште је на седници од 

18.12. 2012. године  донела    

 

  



 

    

             

 

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010,  101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/2013,108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон), 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   23.12.2015. године  донела 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У  

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ  

 

I – ОПШТИ  ДЕО 

 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

 

 Oвом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине 

Пландиште за 2016. годину, његово извршавање, коришћење сопствених прихода, као и  права и 

обавезе корисника буџетских средстава. 

 

Буџет Општине Пландиште за 2016. годину састоји се од: 

 

I) Укупних прихода и примања остварених по основу 

     продаје нефинансијске имовине                                             482.098.929,00 

 

        II) Укупних расхода и издатака за набавку  

     нефинансијске имовине                                                           482.098.929,00  

 

III) Буџетски суфицит (I-II) 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

Члан  3. 

 

                               

          Средства текуће буџетске резерве у износу од 7.100.000,00 динара користиће се на основу 

одлуке о употреби текуће буџетске резерве коју на предлог локалног органа управе надлежног за 

финансије, доноси општинско веће. 

              Средства сталне буџетске резерве у износу од 2.300.000,00 динара, користиће се у 

отклањању последица ванредних околности, као што су поплаве, суша, земљотрес, пожар, 

еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који 

могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. 

                 Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси општинско веће, на 

предлог локалног органа управе надлежног за финансије. 

 



 

II ПОСЕБАН ДЕО 

ПРИХОДИ  
 

Члан 4. 
 
                                                

                            Приходи и примања буџета према економској класификацији планирају се у следећим 

износима:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

РАСХОДИ 

 

Члан 5. 

 

              Укупни расходи и издаци укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 482.098.929,00  динара, финансирани из свих 

извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

Члан 6. 

 

Средства буџета у износу од 482.098.029,00 и остала средства из осталих извора, утврђени су и распоређени по програмској 

класификацији, и то: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 



 

 



 
 



 

 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМИ 

 
 

 
 



 

 

 



 

 
  

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 
  

 



 

ПРОЈЕКТИ 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV  ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 7. 

 

На основу члана 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015) Одлуком о 

максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, 

систему јавних служби Аутономне покрајине Војводине и систему локалне 

самоуправе за 2015 годину („Сл. гласник РС“, бр. 101/2015)  предвиђено је да 

општина Пландиште може да има укупно 121 запосленог на неодређено време.  

           У овој Одлуци о буџету средстава за плате се обезбеђују за број запослених 

из става 1. овог члана. 

 

Члан 8. 

 

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник Општине. 

  Наредбодавац за извршење Буџета је председник Општине. 

 

Члан 9. 

 

 Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је 

функционер (руковидилац), односно лице које је одговорно за управљање 

средствима, преузимење обавеза, издавање налога за плаћање кои се извршавају из 

средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају 

буџету. 

 

Члан 10. 

 

 За закониту и наменску употребу буџетских средстава, распоређених овом 

Одлуком, Општинској управи као директном буџетском кориснику, одговоран је 

начелник Општинске управе. 

 За закониту и наменску употребу буџетских средстава индиректних 

корисника, која су им распоређена овом Одлуком, одговара руководилац 

индиректног буџетског корисника. 

                   

Члан 11. 

 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршења 

буџета и најмање два пута годишње информише председника Општине, а обавезно 

у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног 

периода. 

 У року од петнаест дана  по подоношењу извештаја из става 1. овог члана  

председник Општине усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

 Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и 

образложење великих одступања. 



 

 

Члан 12. 

  

Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском 

систему доноси Општинско веће. 

 Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на 

предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси Општинско веће. 

 

Члан 13. 

 

 Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог 

органа управе надлежног за финансије доноси Општинско веће. 

 

Члан 14. 

 

 Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закон о 

буџетском систему доноси Општинско веће. 

 

Члан 15. 

 

 Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и 

управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на 

начин који је у складу са Законом о буџетском систему. 

 Овлашћује се председник Општине да, у складу са чланом 27ж Закона о 

буџетском систему, може поднети  захтев Министарству финансија  за одобрење 

фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат 

реализације јавних финансија. 

 

Члан 16. 

 

Новчана средства буџета Општине, директног и индиретних корисника 

средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у 

консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консилидованом 

рачуну трезора. 

 

Члан 17. 

 

 Распоред и коришћење средства из ове одлуке вршиће се по посебном акту, 

који доноси председник Општине,  на предлог надлежног органа за финансије. 

 

 

Члан 18. 

 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити 

средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим 

захтевима средства одобрена и пренета. 



 

 Корисник буџетских средстава, који одређене расходе извршава из 

средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тих расхода прво 

врши из прихода из тих других извора . 

 Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним апропријацијама у 

2016. години, а не извршене у току 2016. године, преносе се у 2017. годину и имају 

статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом 

одлуком. 

 

Члан 19. 

  

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене 

искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, 

осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод. 

 

 

Члан 20. 

 

 Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа 

апропријације утврђене Одлуком. 

 Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног 

уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано. 

 Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених 

Одлуком, или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се 

извршавати на терет буџета. 

 Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре 

утврђене чланом 56. Став 3. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 21. 

 

 Корисници буџетских средтава приликом додељивања уговора о набавци 

добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у 

складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/15 и 68/15). 

 Јавна набавка мале вредности у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама 

сматра се набавка истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена 

вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000,00 динара. 

 

Члан 22. 

 

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршаваће се по 

приоритетима и то: 

1. Обавезе према корисницима наменских средстава. 

2. Обавезе за исплату плата запослених и 

3. Остале обавезе – сразмерно оствареним примањима буџета. 

 Ако се током године планирани приходи остварују у умањеним износима, 

обавезе из тачке 4. претходног става вршиће се тако што ће се прво измиривати 

обавезе утврђене законским прописима на нивоу утврђених а потом минимални 



 

стални трошкови непходни за несметано функционисање корисника буџетских 

средстава. 

 Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу 

већем од износа исказаног у члану 3. ове Одлуке, могу користити средства 

остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за 

намене утврђене овом Одлуком. 

 Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе утврђене у 

члану 3. ове Одлуке, апропријације утврђене овом Одлуком неће се извршавати на 

терет средстава буџета. 

 

Члан 23. 

 

 Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, 

преносе се на основу њихових захтева а у складу одобрним квотама у тромесечним 

плановима буџета. 

 Уз захтев, корисници су дужни да доставе копије докумената за плаћање. 

 Налоге за извршење укупних издатака буџета издају председник Општине 

или лице које он овласти и један члан Општинског већа, а за средства распоређена 

Општинској управи, једно од претходна два лица и начелник Општинске управе. 

 

Члан 24. 

 

 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 

2016. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, 

у складу са истим чланом Закона, Председник општине, односно лице које он 

овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

 

Члан 25. 

 

 Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све 

кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог 

програма, и о томе обавестити Скупштину општине. 

 Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности 

председника Општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2016. 

године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у 

оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате 

том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог  члана. 

      

Члан 26. 
 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години 

обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет 

капитала, односно неисказују расход амортизације и употребе средстава за рад. 

 

Члан 27. 

 

 За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 

неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Председник 



 

општине може се задужити у складу са одредбама члана 35.Закона о јавном дугу 

(„Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009 и 78/2011). 

 

Члан 28. 

  

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. 

децембра 2015. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 

2016. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету 

Општине Пландиште за 2016. годину. 

 

Члан 29. 

 

Изузетно, у случају да се буџету Општине Пландиште из другог буџета 

(републике, Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна 

средства, укључујући  и наменска средства за надокнаду штете услед елементарних 

непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити 

познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на 

основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том 

основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 

  

Члан 30. 

 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других 

корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су 

укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови 

корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан 

законом, односно актом Скупштине општине у уколико тај план нису доставили 

Управи за трезор.  

 

Члан 31. 

  

У буџетској 2016. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, 

годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним 

колективним уговорима за директне и индиректне кориснике средстава буџета, 

осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2016. години.  

 

Члан 32. 
 

Корисник буџетских редстава, који одређени расход и издатак извршава из 

других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – 

Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих 

прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од 

одобрених апропријација. 

 Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења 

одобрених апропријација из ралога извршења принудне наплате, за износ умањења 

предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће 

предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или 

отказати уговор. 



 

Члан 33. 

 

 Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских 

средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и 

одржавање и материјал. 

 Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу 

сталних трошкова, трошкове текућих поправки и одржавање, материјал, као и по 

основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише 

рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.                                                   

 

Члан 34. 
 

Корисници средстава буџета који располажу непокретностима у државној 

својини, дужни су да непокретностима располажу у складу са законом. 

Корисници из става 1. овог члана који непокретности у државној својини 

дају на коришћење, односно у закуп уз накнаду, дужни су да средства стечена по 

овом основу уплате на одговарајуће уплатне рачуне буџета. 

Средства из става 2. овог члана сматрају се јавним приходима и служе за 

финансирање јавних расхода у складу са законом. 

 

Члан 35. 

 

 Одлуку о буџету Општине Пландиште за 2016. годину доставити 

Министарству финансија и Управи за трезор.  

     

 

Члан 36. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у 

„Службеном листу општине Пландиште“, а примењиваће се од 01. јануара 2016. 

године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 400-182/2015-I        

Дана: 23.12.2015.године 

Пландиште   

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                               Зоран Воркапић, мастер машинства, с.р. 

 



 

 

 

12.ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

На основу члана 27 . Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС, 

бр.116/2008“), члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине 

Пландиште, број 16/2008“), члана 56. став 1.Пословника о раду општинског већа 

Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште, број 9/2012“) 

Општинско веће Општине Пландиште доноси План јавних набавки за 2013. годину 

број 4-88/2012-01 од 28.12.2012.; Измене и допуне Плана јавних набавки број 06-1-

3/2013 –III од 16.01.2013.: Измене и допуне Плана јавних набавки број 06-3-5/2013 

–III од 28.01.2013.: Измене и допуне Плана јавних набавки број 06-5-2/2013 –III од 

05.02.2013.: Измене и допуне Плана јавних набавки број 4-44/2013 –III од 

18.02.2013.: Измене и допуне Плана јавних набавки број 4-61/2013 –III од 

07.03.2013.: Измене и допуне Плана јавних набавки број 4-102/2013 –III од 

28.03.2013.: Измене и допуне Плана јавних набавки број 4-128/2013 –III од 

28.05.2013.: Измене и допуне Плана јавних набавки број 4-157/2013 –III од 

19.06.2013.: Измене и допуне Плана јавних набавки број 4-171/2013 –III од 

12.07.2013.: Измене и допуне Плана јавних набавки број 4-183/2013 –III од 

25.07.2013.: Измене и допуне Плана јавних набавки број 4-213/2013 –III од 

28.08..2013.: Измене и допуне Плана јавних набавки број 4-244/2013 –III од 

04.10.2013.: 

 

 



 

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

116/2008), члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине 

Пландиште“, бр. 16/2008) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа 

Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012) 

Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној дана  28.12.2012. 

године донело  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

1. УСВАЈА СЕ План јавних набавки за 2013. годину. 

 

II 

 

        Закључак и План објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“ 

  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 4-88/2012-01 

Дана: 28.12.2012. године 

ПЛАНДИШТЕ 

 

                      

 

                                                          ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   

                                    Ендре Сабо, дипл.инг.производног менаџмента 

 

 

 

 

 



 

План јавних набавки за 2013.  годину 

  

  

Табела 1 

  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

Редн

и 

број 

Предмет набавке 

Спец

ифик

ација 

Процењена вредност Врст

а 

пост

упка 

Оквирно 

време 

покретањ

а 

поступка 

Оквирно 

време 

реализације 

уговора 

Конто 

(планска година) 

Износ на 

конту 

(планска 

година) 

Извор 

финансира

ња 

(планска 

година) 
Укупна По годинама 

  УКУПНО   3.465.000,00               

  
  

ДОБРА 

  

             

    

1. 

Набавка 13 ПЦ, 

ласерских 

штампача, УПС-

ова  

 715.000,00  6 јануар јануар 

512221- 

рачунарска 

опрема 

715.000,00 

07-

донација 

од осталих 

нивоа 

власти 

2. 
Набавка ПВЦ 

столарије 
 150.000,00  6 март април 

425-текуће 

поправке И 

одржавање 

зграда 

150.000,00 01-буџет 

3. 
Набавка 

репрезентације 
 400.000,00  6 јануар децембар 

423711- 

репрезентација 
400.000,00 01-буџет 



 

4. 

Набавка 

канцеларијског 

материјала 

 500.000,00  6 јануар децембар 

426111- 

канцеларијски 

материјла 

500.000,00 01-буџет 

5. Набавка бензина  1.700.000,00  6 фебруар децембар 426411-бензин 1.700.000,00 01-буџет 

 УКУПНО  36.206.825,60        

  

  

УСЛУГЕ 

  

           

   

 

  

6. 

Изградња ЛАН 

мреже у 

Општинској 

управи –

Пландиште 

 600.000,00  6 јануар фебруар 

424911-

специјализоване 

услуге 

600.000,00 01-буџет 

7. 

Монтажа и 

уградња ПВЦ 

столарије на 

школи 

ОШ“Доситеј 

Обрадовић“ 

Барице-

Пландиште 

 320.000,00  6 април мај 

425-текуће 

поправке И 

одржавање 

зграде 

320.000,00 01-буџет 

8. 

Зимско 

одржавање 

путева  

 2.000.000,00 

2013 новембар 

1.000.000,00 

2014 март 

1.000.000,00 

6 новембар март 

424411-услуге 

одржавања 

аутопутева 

2.000.000,00 01-буџет 



 

9. 

Израда пројекта 

за суфинасирање 

израде пројектне 

документације из 

области 

водоснабдевања 

– Пландиште 

 405.000,00  6 јануар децембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

405.000,00 

07-

донација 

од осталих 

нивоа 

власти 

10. 

Израда пројекта 

за суфинасирање 

израде пројектне 

документације за 

одвођење и 

пречишћавање 

фекалних 

отпадних вода – 

пландиште 

 1.000.000,00  6 јануар децембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

1.000.000,00 

07-

донација 

од осталих 

нивоа 

власти 

11. 

Израда пројекта 

за рекултивацију 

и ревитализацију 

напуштеног 

површинског 

копа опекарске 

глине на к.п 

829/1, КО Велика 

Греда -* 

Пландиште 

 3.242.923,60  6 фебруар новембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

3.242.923,60 

07-

донација 

од осталих 

нивоа 

власти 



 

12. 

Израда пројекта 

за рекултивацију 

и ревитализацију 

напуштеног 

површинског  

копа опекарске 

глине на к.п 223, 

КО Велика Греда 

-* Пландиште 

 3.638.902,00  1 фебруар новембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

3.638.902,00 

07-

донација 

од осталих 

нивоа 

власти 

13. 

Услуге превоз 

ученика 

основних и 

средњих школа – 

Општина 

Пландиште 

 25.000.000,00  1 јануар децембар 
422411- превоз 

ученика 
25.000.000,00 01-буџет 

 УКУПНО  37.225.170,00        

 РАДОВИ          

14. 

Адаптација 

велике сале 

Општинске 

управе - 

Пландиште 

 1.500.000,00  6 април септембар 

425-текуће 

поправке И 

одржавање 

зграде 

1.500.000,00 01-буџет 

15.  

Грађевинско-

молерски радови 

на школи 

ОШ“Доситеј 

Обрадовић“ 

Маргита - 

Пландиште 

 400.000,00  6 април април 

425-текуће 

поправке И 

одржавање 

зграде 

400.000,00 01-буџет 



 

16. 

Санација рупа на 

локалним 

путевима у 

Општини 

Пландишта 

 2.000.000,00  6 април септембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

2.000.000,00 01-буџет 

17 

Појачано 

одржавање 

коловоза  

локалног пута од 

Банатски 

Соколаца – 

Милетићево- 

Марковићево 

 20.000.000,00  1 мај новембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

20.000.000,00 01-буџет 

18. 

Појачано 

одржавање 

коловоза  

локалног пута од 

Пландиште – 

Велики Гај 

 10.000.000,00  1 мај новембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

10.000.000,00 01-буџет 

19. 

Изградња  

прилаза  са 

паркинзима код 

ламеле 5 - 

Пландиште 

 3.325.170,00  6 мај новембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

3.325.170,00 01-буџет 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 4-88/2012-01          ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИК А 

Датум:28.12.2012. године                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПЛАНДИШТЕ                          Ендре Сабо, дипл.инг.производног менаџмента                                                                                                                                



 

Допуна плана јавних набавки за 2013.  годину               

Табела 1 

  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

Редн

и 

број 

Предмет набавке 

С

пе

ци

ф

ик

ац

иј

а 

Процењена вредност 
Врс

та 

пос

туп

ка 

Оквирно 

време 

покрета

ња 

поступка 

Оквирно 

време 

реализације 

уговора 

Конто 

(планска 

година) 

Износ на 

конту 

(планска 

година) 

Извор 

финансир

ања 

(планска 

година) 
Укупна 

По 

година

ма 

  УКУПНО   1.300.000,00               

  
  

ДОБРА 

  

             

    

20. 

Набавка рачунарске 

опреме 

- Мултифункцио

нални штампач 

- Фотокопир 

машина 

 

  100.000,00  6 јануар фебруар 

512221- 

рачунарска 

опрема 

100.000,00 01-буџет 

21. Набавка аутомобила  1.200.000,00  6 фебруар септембар 
512111- 

аутомобил 
1.200.000,00 01-буџет 

 



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                            

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 06-1-3/2013-III          Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 

Датум: 16.01.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    

 

 



 

  На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 116/2008), члана 64. Статута Општине 

Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског 

већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012) Општинско веће Општине Пландиште је на 

седници одржаној дана  16.01.2013. године донело 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину. 

 

          2.  У Плану јавних набавки за 2013. годину број: 4-88/2012-01 од 28.12.2012. године мења се: 

                -  укупна процењена вредност јавних набавки добара на тај начин да уместо износа од 3.465.000,00 треба да стоји  

износ од 4.250.000,00 и 

                -  процењена вредност јавне набавке под редним бројем 1. на тај начин да уместо износа 715.000,00 треба да стоји 

износ од 1.500.000,00.   

 

                3. Закључак и Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину објавиће се у ''Службеном листу Општине Пландиште''. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 06-1-3/2013-III 

Дана: 16.01.2013. године  

ПЛАНДИШТЕ 

 

 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                        Милан Селаковић, дипл. инг. Информатике 



 

2. Допуна плана јавних набавки за 2013.  годину               

  

Табела 1 

  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

Редн

и 

број 

Предмет набавке 

Сп

ец

иф

ик

ац

ија 

Процењена вредност Врст

а 

пост

упка 

Оквирно 

време 

покретањ

а 

поступка 

Оквирно 

време 

реализације 

уговора 

Конто 

(планска година) 

Износ на 

конту 

(планска 

година) 

Извор 

финансира

ња 

(планска 

година) 
Укупна 

По 

годинам

а 

  УКУПНО   2.700.000,00               

  
  

ДОБРА 

  

             

    

22. 
Набавка опреме за ЛАН 

мрежу 
 2.700.000,00  6 фебруар септембар 

512223- мреже - 

опрема 
2.700.000,00 01-буџет 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-3-5/2013-III 

Датум:28.01.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                            Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 



 

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 116/2008), члана 64. Статута Општине 

Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског 

већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012) Општинско веће Општине Пландиште је на 

седници одржаној дана 28.01.2013. године донело 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.   УСВАЈА СЕ 2. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину 

 

          2.  У Плану јавних набавки за 2013. годину број: 4-88/2012-01 од 28.12.2012. године („Службени лист Општине 

Пландиште“, бр. 17/2012), Допуни Плана јавних набавки за 2013. годину  број: 06-1-3/2013-III од 16.01.2013. године („Службени 

лист Општине Пландиште“, бр. 1/2013) мења се:  

       - укупна процењена вредност јавних набавки услуге на тај начин да уместо износа од 36.206.825,60 треба да стоји износ од 

39.406.825,60;  

- процењена вредност јавне набавке под редним бројем 6. На тај начин да умсето износа од 600.000,00 треба да стоји износ од 

2.800.000,00 и  

- процењена вредноцт јавне набавке под редним бројем 8. На тај начин да уместо износа од 2.000.000,00 треба да стоји износ од 

3.000.000,00 

 

                3. Закључак и 2. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 06-3-5/2013-III 

Дана: 28.01.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                        Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 



 

3. Допуна плана јавних набавки за 2013.  годину               

  

Табела 1 

  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

Редн

и 

број 

Предмет набавке 

Сп

ец

иф

ик

ац

ија 

Процењена вредност Врст

а 

пост

упка 

Оквирно 

време 

покретањ

а 

поступка 

Оквирно 

време 

реализације 

уговора 

Конто 

(планска година) 

Износ на 

конту 

(планска 

година) 

Извор 

финансира

ња 

(планска 

година) 
Укупна 

По 

годинам

а 

  УКУПНО   2.800.000,00               

  
  

РАДОВИ 

  

             

    

22. 
Израда пасивног дела 

мреже СО Пландиште 
 2.800.000,00  6 фебруар децембар 

425100-текуће 

поправке и 

одржавање 

зграде и објеката 

2.800.000,00 01-буџет 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-5-2/2013-III 

Датум: 05.02.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                            Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 

 



 

     На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 116/2008), члана 64. Статута Општине 

Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског 

већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012) Општинско веће Општине Пландиште је на 

седници одржаној дана 05.02.2013. године донело 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

          1.  У Плану јавних набавки за 2013. годину број: 4-88/2012-01 од 28.12.2012. године („Службени лист Општине 

Пландиште“, бр. 17/2012), Допуни Плана јавних набавки за 2013. годину  број: 06-1-3/2013-III од 16.01.2013. године („Службени 

лист Општине Пландиште“, бр. 1/2013) и 2. Допуни Плана јавних набавки за 2013. Годину 06-3-5/2013-ИИИ од 28.01.2013. 

гоине ( „Службени лист Општине Пландиште“, бр.2/2013) јавна набавка под редним бројем 6. Се брише, а досадашњи редни 

бројеви од 7. до 22. постају редни бројеви од 6. до 21. 

 

2.   УСВАЈА СЕ 3. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину 

 

 

                3. Закључак и 3. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 06-5-2/2013-III 

Дана: 05.02.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ 

 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                        Милан Селаковић, дипл. инг. информатике                   



 

4. Допуна плана јавних набавки за 2013.  годину               

Табела 1 

  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

Редни 

број 
Предмет набавке 

Сп

ец

иф

ик

ац

ија 

Процењена вредност 
Врста 

посту

пка 

Оквирно 

време 

покрета

ња 

поступка 

Оквирно 

време 

реализације 

уговора 

Конто 

(планска година) 

Износ на 

конту 

(планска 

година) 

Извор 

финансира

ња 

(планска 

година) 
Укупна 

По 

година

ма 

  УКУПНО   8.200.000,00               

  
  

УСЛУГЕ 

  

             

    

23. 

Агенција за обезбеђење и 

заштиту пољопривредног 

земљишта, усева, засада, 

пољских путева и канала 

од пољске штете 

  5.500.000,00  

6, на 

основ

у 

члана 

6. 

Анекс 

Б 

тачка 

23. 

март мај 

 пољопривреда и 

шумарство, 

функција 421, 

424 – 

специјализоване 

услуге 

5.500.000,00 01-буџет 

24. 

Израда пројекта „Систем 

за нешкодљиво уклањање 

отпада животињског 

порекла 

 1.000.000,00   6 март јун 

424 – 

специјализоване 

услуге 

1.000.000,00 

07-

донација 

од осталих 

нивоа 

власти 



 

25. 

Снимање канализационе 

мреже у насељеном месту 

Пландиште 
 1.700.000,00  6 март октобар 

424 – 

специјализоване 

услуге 

1.700.000,00 01-буџет 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 4-44/2013-IV-02       

                                                                                                                                                 ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 

Датум:  18.02.2013. године                                                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                                                                            

ПЛАНДИШТЕ                                                                                                    Ендре Сабо, дипл.инг.производног менаџмента          

 

 

 

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 116/2008), члана 64. Статута Општине 

Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског 

већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012) Општинско веће Општине Пландиште је на 

седници одржаној дана  18.02.2013. године донело 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

          1.  У Плану јавних набавки за 2013. годину број: 4-88/2012-01 од 28.12.2012. године („Службени лист Општине 

Пландиште“, бр. 17/2012), Допуни Плана јавних набавки за 2013. годину  број: 06-1-3/2013-III од 16.01.2013. године („Службени 

лист Општине Пландиште“, бр. 1/2013), 2. Допуни Плана јавних набавки за 2013. годину број: 06-3-5/2013-III од 28.01.2013. 

године („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 2/2013) и 3. Допуни Плана јавних набавки за 2013. годину број: 06-5-2/2013-

III од 05.02.2013. године („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 3/2013) код јавне набавке добара под редним бројем 5. 

мења се назив јавне набавке на тај начин да уместо речи „набавка бензина“ треба да стоји „набавка нафтних деривата“, а мења 

се и  процењена вредност са 1.700.000,00 динара на 2.800.000,00 динара.  

 

2.   УСВАЈА СЕ 4. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину. 

 



 

                3. Закључак и 4. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 4-44/2013-III 

Дана: 18.02.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                            Милан Селаковић, дипл. инг. информатике  

 

 

5. Допуна плана јавних набавки за 2013.  годину                

Табела 1 

  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

Редн

и 

број 

Предмет набавке 

Сп

ец

иф

ик

ац

ија 

Процењена вредност Врст

а 

пост

упка 

Оквирно 

време 

покретањ

а 

поступка 

Оквирно 

време 

реализације 

уговора 

Конто 

(планска 

година) 

Износ на 

конту 

(планска 

година) 

Извор 

финансира

ња 

(планска 

година) 
Укупна 

По 

година

ма 

  УКУПНО                  

  ДОБРА              
    

22. 

Набавка аутомобила 

„Лада“ за потребе 

пољочуварске службе 

 900.000,00  6 април јун 

421 – 

пољопривреда 

512- машине 

и опрема 

900.000,00 01-буџет 



 

23. 
Набавка 3 мотоцикла за 

пољочуварску службу 
 390.000,00  6 април јун 

512- машине 

и опрема 
390.000,00 01-буџет 

 УКУПНО                  

  РАДОВИ                  

24. 

Завршетак реализације 

грађевинско-занатских 

радова на Ламели 5 

 10.000.000,00  1 мај новембар 

511200- 

изградња 

зграда и 

објеката 

10.000.000,00 01-буџет 

25. 

Појачано одржавање 

локалних путева и 

асфалтирање ударних 

рупа у општини 

Пландиште  

 25.000.000,00  1 мај септембар 

424911- 

специјализова

не услуге 

25.000.000,00 01-буџет 

26. 

Завршетак 

канализационе мреже у 

насељу Велика Греда 

 

170.000.000,00 

2013- 

50.000.000,00 

2014- 

50.000.000,00 

2015- 

70.000.000,00 

 1 мај 2013 новембар 2015 

511- 

Капитално 

одржавање 

објеката 

50.000.000,00 

07- 

донација 

од осталих 

нивоа 

власти 

27. 

Завршетак 

канализационе мреже у 

насељу Пландиште 

 35.000.000,00  1 Мај  Новембар  

511- 

Капитално 

одржавање 

објеката 

35.000.000,00 01-буџет 

28. 

Завршетак 

канализационе мреже у 

насељу Хајдучица 

 50.000.000,00  1 Мај  Новембар  

511- 

Капитално 

одржавање 

објеката 

50.000.000,00 

07- 

донација 

од осталих 

нивоа 

власти 



 

29. 

Завршетак 

канализационе мреже у 

насељу Јерменовци 

 

170.000.000,00 

2013- 

50.000.000,00 

2014- 

50.000.000,00 

2015- 

70.000.000,00 

 1 мај 2013 новембар 2015 

511- 

Капитално 

одржавање 

објеката 

50.000.000,00 

07- 

донација 

од осталих 

нивоа 

власти 

30. 

Реализција пројекта 

појачаног одржавања 

паркинга и пешачке 

стазе око кружне 

раскрнице у  

 5.100.000,00  1 април новембар 

511- 

Капитално 

одржавање 

објеката 

5.100.000,00 01-буџет 

31. 

Санације пешачке 

саобраћајнице у 

насељеном месту 

Пландиште 

 1.800.000,00  6 април новембар 

511- 

Капитално 

одржавање 

објеката 

1.800.000,00 01-буџет 

32. 

Реконструкција 

спортских објеката-

терена у школи у 

Старом Лецу 

 
6.500.000,00 

 
 1 мај новембар 

511- 

Капитално 

одржавање 

објеката 

6.500.000,00 

07- 

донација 

од осталих 

нивоа 

власти 

33. 

Изградња спортских 

објеката-терена  у 

Марковићеву 
 6.500.000,00  1 мај новембар 

511- 

Капитално 

одржавање 

објеката 

6.500.000,00 

07- 

донација 

од осталих 

нивоа 

власти 

 УКУПНО          

  УСЛУГЕ          

34. 

Израда пројекта за 

изведено стање на 

Ламели 5 

 1.500.000,00  2 април јул 
423-услуге по 

уговору 
1.500.000,00 01-буџет 



 

35. 

Израда пројекта за 

изведено стање на 

водоводу  за места 

Дужине, Милетићево, 

Барице 

 3.000.000,00  2 март децембар 
423-услуге по 

уговору 
3.000.000,00 

07- 

донација 

од осталих 

нивоа 

власти 

36. 

Израда пројекта 

инфрструктурног 

опремања радне зоне 

„Север“ у насељу 

Пландиште 

 1.000.000,00  2 март децембар 
423-услуге по 

уговору 
1.000.000,00 01-буџет 

37. 

Израда пројекта 

реконструкције 

водоводне мреже 

Пландиште 

 1.000.000,00  2 март децембар 
423-услуге по 

уговору 
1.000.000,00 01-буџет 

38. 

Израда пројекта 

пешачке саобраћајнице 

у насељеном месту 

Пландиште 

 500.000,00  2 март децембар 
423-услуге по 

уговору 
500.000,00 01-буџет 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                                                                            

 Број: 4-102/2013-III                                                                                                         Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 

Датум: 28.03.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                     

  



 

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), члана 64. Статута Општине 

Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског 

већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012) Општинско веће Општине Пландиште је на 

седници одржаној дана 28.03.2013. године донело 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

          1. У Плану јавних набавки за 2013. годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 17/2012, 1/2013, 2/2013, 3/2013, 

4/2013 и 6/2013) мења се следеће: 

 

          -  Код јавних набавки под редним бројевима  10 и 11 код врсте поступка уместо броја 6 треба да стоји  број 2; 

          - Бришу се јавне набавке под редним бројевима 15, 16, 17 и 18,а досадашњи редни бројеви од 19 до 25 постају од 15 до 21. 

         - Код јавне набавке под редним бројем 19 мења се процењенавредност са 5.500.000,00 на 16.500.000,00, - 2013 – 

5.500.000,00 2014- 5.500.000,00 2015- 5.500.000,00 и оквирно време реализације уговора на тај начин да умсето „мај“ треба да 

стоји „децембар 2015“. 

 

          2. УСВАЈА СЕ  5. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину. 

 

                3. Закључак  и 5. Допуна Плана ће се објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 4-102/2013-III 

Дана: 28.03.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                        Милан Селаковић, дипл. инг. информатике   



 

6. Допуна плана јавних набавки за 2013.  годину              

Табела 1 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Редни број Предмет набавке 

Сп

ец

иф

ик

ац

ија 

Процењена вредност Врст

а 

пост

упка 

Оквирно 

време 

покретањ

а 

поступка 

Оквирно 

време 

реализације 

уговора 

Конто 

(планска 

година) 

Износ на 

конту 

(планска 

година) 

Извор 

финансирања 

(планска 

година) Укупна 

По 

година

ма 

  УКУПНО   1.300.000,00               

  УСЛУГЕ              
    

39. 

 

Третирање и прскање 

комараца, авио 

апликацијом и са 

земље(улично), по свим 

насељима у општини 

Пландиште 

 1.300.000,00  6 мај октобар 

424 – 

специјализова

не услуге 

функција 560 

1.300.000,00 01-буџет 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                                                                            

 Број:  4-128/2013-III                                                                                                            Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 

Датум: 28.05.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                     



 

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), члана 64. Статута Општине 

Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског 

већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012) Општинско веће Општине Пландиште је на 

седници одржаној дана 28.05.2013. године донело 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

          1. У Плану јавних набавки за 2013. годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 17/2012, 1/2013, 2/2013, 3/2013, 

4/2013, 6/2013 и 7/2013) мења се следеће: 

 

          -  Код јавних набавки под редним бројевима 8, 9, 10, 11, 20, 34, 35, 36, 37. и 38. код колоне „Врста поступка“ уместо броја 

2 што означава рестриктивни поступак треба да стоји број 1 што означава отворени поступак. 

 

          -  Код јавне набавке редни број 22. набавка аутомобила „Ладе ниве“ за потребе пољочуварске службе мења се процењена 

вредност са 900.000,00 на 990.000,00 динара. 

 

          2. УСВАЈА СЕ  6. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину. 

 

                3. Закључак  и 6. Допуна Плана ће се објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 4-128/2013-III 

Дана: 28.05.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                        Милан Селаковић, дипл. инг. Информатике 



 

7. Допуна плана јавних набавки за 2013.  годину                

Табела 1 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Редни број Предмет набавке 

Сп

ец

иф

ик

ац

ија 

Процењена вредност Врст

а 

пост

упка 

Оквирно 

време 

покретањ

а 

поступка 

Оквирно 

време 

реализације 

уговора 

Конто 

(планска 

година) 

Износ на 

конту 

(планска 

година) 

Извор 

финансирања 

(планска 

година) Укупна 

По 

година

ма 

  УКУПНО   4.180.000,00               

  ДОБРА              
    

40. 

Набавка грађевинског 

материјала за 

побољшање услова 

становања породицама 

избеглица на територији 

општине Пландиште 

 

 4.180.000,00  1 јун децембар 

425 191 –

текуће 

поправке и 

одржавање 

осталих 

објеката 

-подрачун- 

4.180.000,00 

07-донације од 

осталих нивоа 

власти 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                                                                            

 Број: 4-151/2013-III                                                                                                            Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 

Датум: 19.06.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ 



 

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), члана 64. Статута Општине 

Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског 

већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012) Општинско веће Општине Пландиште је на 

седници одржаној дана  19 .06.2013. године донело 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

          1. У Плану јавних набавки за 2013. годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 17/2012, 1/2013, 2/2013, 3/2013, 

4/2013, 6/2013, 7/2013 и 10/2013) мења се следеће: 

 

          -  Код јавних набавки под редним бројевима 30 код колоне конто (планска година) мења се 511- капитално одржавање 

објеката на 424 – специјализоване услуге. 

          -  Код јавних набавки под редним бројевима 31 код колоне конто (планска година) мења се 511- капитално одржавање 

објеката на 425 – текуће поправке и одржавање. 

          -  Код јавних набавки под редним бројевима 32 код колоне конто (планска година) мења се 511- капитално одржавање 

објеката на 425 – текуће поправке и одржавање. 

          -  Код јавне набавке редни број 10. Израда пројекта за суфинансирање израде пројектне документације за одвођење и 

пречишћавање фекалних отпадних вода Пландиште – Јерменовци мења се процењена вредност са 1.000.000,00 на 1.100.000,00 

динара. 

 

          2. УСВАЈА СЕ  7. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину. 

 

                3. Закључак  и 7. Допуна Плана ће се објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ          ПРЕДСЕДНИК 

Број: 4-151/2013-III         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 19 .06.2013. године        Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 

ПЛАНДИШТЕ 

 

 



 

          8. Допуна плана јавних набавки за 2013.  годину                

Табела 1 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Редни број Предмет набавке 

Сп

ец

иф

ик

ац

ија 

Процењена вредност Врст

а 

пост

упка 

Оквирно 

време 

покретањ

а 

поступка 

Оквирно 

време 

реализације 

уговора 

Конто 

(планска 

година) 

Износ на 

конту 

(планска 

година) 

Извор 

финансирања 

(планска 

година) Укупна 

По 

година

ма 

  УКУПНО   2.000.000,00               

  РАДОВИ              
    

41. 

Појачано одржавање 

локалног пута Дужине – 

Стари Лец у општини 

Пландиште 

 2.000.000,00  1 јун децембар 

424911- 

специјализова

не услуге 

2.000.000,00 01-буџет 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                                                                            

 Број:  4-171/2013-III                                                                                                        Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 

Датум:12.07.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                     



 

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), члана 64. Статута Општине 

Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског 

већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012) Општинско веће Општине Пландиште је на 

седници одржаној дана  12.07.2013. године донело 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

1. УСВАЈА СЕ  8. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину. 

 

         II 

 

                2. Закључак  и 8. Допуна Плана ће се објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 4-171/2013-III 

Дана: 12 .07.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                        Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 



 

9. Допуна плана јавних набавки за 2013.  годину         

 

      

Табела 1 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Редни број Предмет набавке 

Сп

ец

иф

ик

ац

ија 

Процењена вредност 
Врста 

посту

пка 

Оквирно 

време 

покретањ

а 

поступка 

Оквирно 

време 

реализације 

уговора 

Конто 

(планска 

година) 

Износ на 

конту 

(планска 

година) 

Извор 

финансирања 

(планска 

година) Укупна 

По 

годин

ама 

  УКУПНО   1.000.000,00               

  РАДОВИ              
    

42. 

Инвестиционо 

одржавање објекта 

месне канцеларије у С. 

Лецу 

 1.000.000,00  1 јун децембар 

425-текуће 

поправке и 

одржавање 

1.000.000,00 01-буџет 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                                                                            

Број: 4-183/2013-III                                                                                                            Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 

Датум: 25.07.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ                                                                                         

                                                                                           

                                                                         



 

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), члана 64. Статута Општине 

Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског 

већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012) Општинско веће Општине Пландиште је на 

седници одржаној дана   25.07.2013. године донело 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

          1. У Плану јавних набавки за 2013. годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 17/2012, 1/2013, 2/2013, 3/2013, 

4/2013, 6/2013, 7/2013, 10/2013 и 12/2013) мења се следеће: 

 

          - Јавна набавка под редним бројем 2, мења се назив Јавне набавке са Набавка ПВЦ столарије на Адаптација зграде 

Општинске управе, процењена вредност са 150.000,00 РСД на 900.000,00 РСД као и врста поступка са 6 (Јавна набавка мале 

вредности) на 1 (отворени поступак). 

 

          - Јавна набавка под редним бројем 13, Адаптација велике сале Општинске управе – Пландиште, врши се исправка 

процењене вредности са 1.500.000,00 РСД на 3.000.000,00 РСД, такође се врши исправка врста поступка са 6 (Јавна набавка 

мале вреднсти) на 1 (отворени поступак) 

 

 

          2. УСВАЈА СЕ  9. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину. 

 

                3. Закључак  и 9. Допуна Плана ће се објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ         ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 4-183/2013-III        Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 

 

Дана: 25.07.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ 

 

 



 

        

   10. Допуна плана јавних набавки за 2013.  годину              

Табела 1 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Редни број Предмет набавке 

Сп

ец

иф

ик

ац

ија 

Процењена вредност 
Врста 

посту

пка 

Оквирно 

време 

покретања 

поступка 

Оквирно 

време 

реализације 

уговора 

Конто 

(планска 

година) 

Износ на 

конту 

(планска 

година) 

Извор 

финансирања 

(планска 

година) Укупна 

По 

годин

ама 

  УКУПНО   350.000,00               

  ДОБРА              
    

43. 

Набавка тонера за 

ласерске штампаче, 

траке за матричне 

штампаче и фах 

филмове 

 350.000,00  6 август децембар 

426 911 – 

потрошни 

материјал 

350.000,00 01-буџет 

 УКУПНО  1.000.000,00        

 УСЛУГЕ          

44. 

Израда пројектно 

техничке документације  

за Здраствено 

рекреативни центар на 

термалним водама у 

Пландишту 

 1.000.000,00  1 септембар децембар 
423 – услуге 

по уговору 
1.000.000,00 

07-донација од 

осталих нивоа 

власти 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                                                                            

Број: 4-213/2013-III                                                                                                            Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 

Датум: 28.08.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ                                                                                           

      

                                                                                      

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), члана 64. Статута Општине 

Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског 

већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012) Општинско веће Општине Пландиште је на 

седници одржаној дана   28.08.2013. године донело 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

          1. УСВАЈА СЕ  10. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 17/2012, 

1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 6/2013, 7/2013, 10/2013 и 12/2013). 

 

                2. Закључак  и 10. Допуна Плана ће се објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 4-213/2013-III 

Дана:  28.08.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                        Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 



 

                     11. Допуна плана јавних набавки за 2013.  годину  

             

Табела 1 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Редни број Предмет набавке 

Сп

ец

иф

ик

ац

ија 

Процењена вредност 
Врста 

посту

пка 

Оквирно 

време 

покретања 

поступка 

Оквирно 

време 

реализације 

уговора 

Конто 

(планска 

година) 

Износ на 

конту 

(планска 

година) 

Извор 

финансирања 

(планска 

година) Укупна 

По 

годин

ама 

  УКУПНО   800.000,00               

   УСЛУГЕ              
    

45. 

Израда главног пројекта 

реконструкције 

пропуста на каналу 

Купиник 1 км 12+140,00 

 800.000,00  1 септембар децембар 
423 – услуге 

по уговору 
800.000,00 01-буџет 

 УКУПНО  4.600.000,00        

 РАДОВИ          

46. 

Радови на обележавању 

хоризонталне 

саобраћајне 

сигнализације у 

Пландишту  

 600.000,00  6 септембар децембар 

424 – 

специјализова

не услуге 

функција 360 

600.000,00 01-буџет 

47. 

Реализација пројекта 

реконструкције 

пропуста на каналу 

Купиник 1км 12+140,00 

 3.000.000,00  1 септембар децембар 

424 – 

специјализова

не услуге 

3.000.000,00 01-буџет 



 

48. 

Инвестиционо 

одржавање крова на 

школи „Јован Јовановић 

Змај“ у Старом Лецу 

 1.600.000,00  1 септембар децембар 

425- текуће 

поправке и 

одржавање 

зграда и 

објеката 

1.600.000,00 01-буџет 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                                                                            

Број: 4-244/2013-III                                                                                                                      Милан Селаковић, дипл. инг. 

информатике 

Датум: 04.10.2013. године 

ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                     
                                                    

 

 



 

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), члана 64. Статута Општине 

Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског 

већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012) Општинско веће Општине Пландиште је на 

седници одржаној дана  04.10.2013. године донело 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

          1. У Плану јавних набавки за 2013. годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 17/2012, 1/2013, 2/2013, 3/2013, 

4/2013, 6/2013, 7/2013, 10/2013, 12/2013 и 13/2013) мења се следеће: 

 

               - Код јавне набавка под редним бројем 40. – Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања 

породицама избеглица на територији општине Пландиште у колони  процењена вредност  додају се новчана средства у износу 

од 220.000,00 рсд, мења се укупна процењена вредност у  износу са 4.180.000,00 рсд на 4.400.000,00 рсд, колона конто (планска 

година) додаје се 481 991 Дотације осталим удружењима грађана- избеглице и код колоне Извор финанисирање додаје се 01- 

буџет. 

. 

          2 . УСВАЈА СЕ  11. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину. 

 

                3. Закључак  и 11. Допуна Плана ће се објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 4-244/2013-III 

Дана: 04.10.2013. године         

ПЛАНДИШТЕ 

  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                           Милан Селаковић, дипл. инг. информатике                     



 

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 116/2008), 

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

16/2008 и 17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине 

Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012) Општинско веће 

Општине Пландиште је на седници одржаној дана 07.03.2013. године донело 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1.У Плану јавних набавки за 2013. годину број: 4-88/2012-01 од 28.12.2012. године 

(„Службени лист Општине Пландиште“, бр. 17/2012), Допуни Плана јавних набавки за 

2013. годину  број: 06-1-3/2013-III од 16.01.2013. године („Службени лист Општине 

Пландиште“, бр. 1/2013), 2. Допуни Плана јавних набавки за 2013. годину број: 06-3-

5/2013-III од 28.01.2013. године („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 2/2013), 3. 

Допуни Плана јавних набавки за 2013. годину број: 06-5-2/2013-III од 05.02.2013. године 

(„Службени лист Општине Пландиште“, бр. 3/2013)  и 4. Допуни Плана јавних набавки 

за 2013. годину број: 4-44/2013-III од 18.02.2013. године („Службени лист Општине 

Пландиште“, бр. 4/2013) мења се: 

 

-  процењена вредност јавне набавке под редним бројем 1. на тај начин да уместо износа 

1.500.000,00 динара треба да стоји износ 800.000,00 динара; 

- процењена вредност набавке под редним бројем 21. на тај начин да уместо износа 

2.700.000,00 динара треба да стоји износ 2.400.000,00 динара. 

 

                2. Закључак  ће се објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 4-61/2013-III 

Дана: 07.03.2013.године 

ПЛАНДИШТЕ 

 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                        Милан Селаковић, дипл. инг. информатике 

                                                                                                                                                                                          

 

 



 

 

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

ДРЖАВНА ПОМОЋ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ У ПЕРИОДУ ЈУЛ 2012.-ОКТОБАР 

2013. 

 

1. Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених општина-пројекат 

суфинансирања израде пројектне документације за инфраструктурно опремање 

радне зоне „Запад“ (1.000.000,00 РСД) 

2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство-пројекат 

суфинансирања израде пројектне документације у области водоснабдевања 

(405.000,00 РСД) 

3.  Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство-пројекат 

суфинансирања израде пројектне документације за одвођење и пречишћавање 

фекалних отпадних вода (1.000.000,00 РСД) 

4. Комесаријат за избеглице, Влада РС-програм коришћења средстава за решавање 

стамбених потреба избеглица у виду куповине 5 кућа са окућницом ( 3.836.843,00 

РСД) 

5. Покрајински секретарујат за привреду, запошљавање и равноправност полова-

спровођење мера активне политике запошљавања (3.778.000,00 РСД) 

6. Национална служба за запошљавање-унапређење рада локалне самоуправе и 

уређење, озелењавање и одржавање насељених места општине Пландиште 

(736.664,60 РСД) 

7. Покрајински секретарујат за привреду, запошљавање и равноправност полова-

услужни центар у адаптираним просторијама (1.514.704,00 РСД) 

8. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу-

пројекат увођења јединственог система за решавање проблема становништва по 

систему 48 часова ( 709.000,00 РСД) 

9. Комесаријат за избеглице, Влада РС- програм коришћења средстава за решавање 

стамбених потреба и друге програме интеграција избеглица у виду набавке 

грађевинског материјала (4.180.000,00 РСД) 

10. Покрајински секретаријат за спорт и омладину- пројекат суфинансирања 

изградње отворених спортских терена ( 3.360.000,00 РСД) 

11. Министарство омладине и спорта-суфинансирање пројекта „Све је лако кад си 

млад“ (336.750,00 РСД) 

12. Покрајински секретарујат за привреду, запошљавање и равноправност полова-

постављање семафора на раскрсници улица Хајдук Вељкова и Илинденска 

(2.934.416,00 РСД) 

13. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу-

суфинансирање пројекта стратешког планирања у општини Пландиште, израда 

Стратегије развоја општине Пландиште (1.145.000,00 РСД) 

14. Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе-суфинансирање 

пројекта за уређење зелене површине у центру Пландишта (3.100.000,00 РСД) 



 

15. Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених општина-суфинансирање 

израде пројектне документације за „Систем за нешкодљиво отклањање отпада 

животињског порекла“ (1.000.000,00 РСД) 

16. Екуменска хуманитарна организација-пројекат изградње 16 купатила за породице 

у насељеним местима општине Пландиште (3.424.700,00 РСД) 

17. Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених општина-пројекат 

унапређења рада Општинске управе за месне канцеларије у виду куповине 

рачунара и штампача (867.859,00 РСД) 

 

14.ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

Акти којим је регулисана исплата зарада: 

 

- Општи колективни Уговор (''Службени гласник РС', број 50/08); 

- Посебан колективни Уговор за државне органе (''Службени гласник РС', број 

104/08); - Анекс I (''Службени гласник РС', број 23/098); и (''Службени гласник 

РС'', број 8/09) – Анекс II, (''Службени гласник РС', број 11/09); 

- Закон о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник 

РС', број 34/01, 62/06) – др. Закон, 63/06 – испр. др. Закони и 116/08 – др. 

Закони; 

- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата за запослене у 

државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС', број 44/08 – 

Пречишћен текст); 

-  Одлука о платама, накнадама и другим примањима  изабраних, именованих 

и постављених лица у општини Пландиште („Службени лист општине 

Пландиште“, број 9/2012, 10/12 и 11/12) 

- Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 

Општинској управи општине Пландиште („Службени лист општине 

Пландиште“, број 11/2012) 

 

 

15.ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

 

OПШТИНСКА  УПРАВА 

НАБАВНА 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

ВРЕДНОСТ 

 

СТАЊЕ НА ДАН 

Остале стамбене зграде 39.620.381,00 31.12.2012. 

Опрема за копнени саобраћај 3.135.847,00 31.12.2012. 

Лизинг опрема за саобраћај 809.520,00 31.12.2012. 

Канцеларијска опрема 4.219.643,00 31.12.2012. 

Рачунарска опрема 1.085.463,00 31.12.2012. 

Комуникациона опрема 418.333,00 31.12.2012. 

Електронска и фотографска опрема 27.444.644,00 31.12.2012. 

Опрема за домаћинство и угоститељство 62.840,00 31.12.2012. 

Опрема за заштиту животне средине 19.900,00 31.12.2012. 

Моторна опрема 80.861,00 31.12.2012. 

Остале некретнине и опрема 367.038,00 31.12.2012. 

Укупно: 77.264.470,00  



 

 

 

 

 

16 .ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА   
 

    Место и начин чувања информација у  Општинској управи општине 

Пландиште регулисано је Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе, 

(''Службени гласник РС'', бр. 80/92) и Упутством о канцеларијском пословању 

(''Службени гласник РС'', бр. 10/93 и 14/93).  

 

 Информације се заводе путем картица. 

 

 16.1. Начин чувања носача информација: 

 

 Архивска грађа – носачи информација се чувају у архивским кутијама од картона.  

Сређују се по редном броју који се добија  обрадом података, затим по класи која се 

такође добија  обрадом података на основу Уредбе о категоријама регистарског 

материјала с роковима чувања и на крају се распоређују по години настанка.  

 

 Сав регистарски материјал настао у текућој години уписује се у Архивску књигу 

која представља начин чувања података архивске грађе односно носача информација.  

 

 16.2. Место чувања носача информација: 

 

 Сав регистарски материјал се чува у Архиви у дворишној згради Општинске 

управе 

 

17. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 

У Одељењт за општу управу и скупштинске послове – Одсеку за општу управу у 

писарници примају се сви поднесци упућени органима општине Пландиште (Скупштина 

општине, председника општине, Општинског већа и Општинске управе). 

У истом Одсеку, (архиви), се и чувају сви решени предмети, а у складу са 

важећим прописима.  

  

 

 18. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН 

ОМОГУЋАВА ПРИСТУП  

Лицима која имају правни интерес, омогућава се увид у списе предмета, у надлажној 

организационој јединици Општинске  управе општине Пландиште, а у складу са 

важећим прописима. 

 

18.1. ОПИС ПРАВИЛА  У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

Органи и службе Општине дужни су да обавештавају јавност о свом раду 

преко средстава јавног информисања и на други начин утврђен овим Статутом. 

За обавештавање јавности о раду Скупштине овлашћен је председник 

Скупштине, а за друге органе Општине лице које представља тај орган.  

Могу се издавати саопштења за јавност, одржавати конференције за штампу и 



 

позивати представнике радио и телевизијских станица да преносе седнице органа 

којима председавају. 

Јавност  рада  органа  Општине  обезбеђује  се  објављивањем  прописа  и  

других  општих  и појединачних аката у „Службеном листу општинe Пландиште“, 

истицањем на огласној табли, на сајту општине (www.plandiste-opstina.rs) или на 

други уобичајен начин. 

Органи Општине у обавези су да на захтев грађана  омогуће приступ 

информацијама  од јавног  значаја  и  да  одреде  лице  овлашћено  за  поступање  по  

захтевима  за  слободан  приступ информацијама од јавног значаја.  

 

19. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈ 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја објављен је 

04.новембра 2004(„Службени гласник РС“,  број 120/04). 

Овим Законом  уређују се права на приступ информацијама  од јавног значаја, 

којима располажу органи јавне власти, ради остваривања и заштите интереса јавности да 

зна  и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва, док је 

информација у смислу овог Закона „информација којом располаже орган јавне власти, 

настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном 

документу , а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интереес да зна“. 

Четири су основна законска права у погледу приступа информацијама од јавног 

значаја (чл.5.Закона): 

1.Право тражиоца да му буде саопштено да ли орган јавне власти поседује одређену 

информацију, односно да ли му је она доступна; 

2.Право тражиоца да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће 

му се, без накнаде, омогућити увид у документ који ту информацију садржи; 

3.Право тражиоца да добије копију документа који садржи тражену информацију, уз 

уплату прописане накнаде у висини нужних трошкова израде копије документа и 

4.Право тражиоца да му се копија документа пошаље на адресу поштом, факсом, 

електронским путем или на други начин, уз уплату прописане накнаде у висини нужних 

трошкова упућивања. 

Ако је тражена информација већ доступна јавности, право је тражиоца да га орган 

упути на то где је и када она објављена. 

Ако документ садржи делове које јавност нема оправдани интерес да зна, 

тражилац има право да му орган јавне власти учини доступним остале делове тог 

документа. 

 

Шта  се може тражити? 

Закон гарантује свакоме право на слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

Шта су информације од јавног значаја? 

То су оне информације које су садржане у документима у поседу било ког органа 

јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има 

оправдан интерес да зна.(чл.2. Закона).Зато је право на слободан приступ 

информацијама од јавног значаја у суштини  право на приступ службеним документима. 

Када постоји оправдан интерес јавности да зна? 

Према Закону, оправдан интерес јавности да зна постоји у погледу свих 

информација којима располажу органи јавне власти. Постоји дакле законска 

претпоставка, у корист тражиоца, о постојању оправданог интереса јавности да зна, па 

тражилац не треба да доказује да има интерес за одређену информацију, нити да доказује 

да је овај његов интерес оправдан, јер се по закону то претпоставља. Орган власти не сме 

да захтева од тражиоца навођење разлога за подношење захтева. 



 

Ако орган власти ускрати приступ одређеним информацијама, обавезан је да 

докаже да би одавањем информација тражиоцу, односно јавности, могао бити озбиљно 

угрожен неки други претежнији такође легитиман интерес, попут интереса безбедности 

земље или приватности других. 

У погледу тзв.привилегованих информација које се тичу угрожавања и заштите 

здравља људи и животне средине, органу власти није допуштено да доказује да јавност 

нема оправдан интерес да за њих зна. 

Како се покреће поступак? 

Поступак за остваривање овог права се покреће подношењем захтева за слободан 

приступ информацијама од јавног значаја органу власти. 

Захтев се може поднети у писменом или у усменом облику. Када се информација 

тражи усмено, захтев се саопштава у записник који води овлашћено лице органа јавне 

власти за приступ информацијама. 

Тражилац у захтеву наводи: 

1.назив органа власти, 

2.своје име, презиме и адресу, односно седиште ако је тражилац правно лице, 

3.опис информација које се траже и 

4.друге податке који олакшавају проналажење информација 

Од кога се информације могу тражити? 

Информације се могу тражити од било ког органа локалне самоуправе у смислу 

овог закона, који би по сазнању тражиоца, обзиром на делокруг, требало да има те 

информације. Органи локиалне самоуправе   су: 

 Скупштина општине Пландиште, председник општине,Општинско веће, Општинска 

управа ) 

Овлашћено лице за поступање за слободан приступ информацијама од јавног значаја са 

којима располаже Општинска управа Пландиште је  Олга Димитровски, 

руководитељка  Службе за друштвене делатности и повереничке послове. 

Контакт подаци овлашћеног лица су: 

Олга Димитровски 

Службе за друштвене делатности и повереничке послове. 

Адреса: Општина Пландиште 

Општинска управа пландиште  

26 360 Пландиште, Војводе Путника 38 

Телефон:013/861 033 

Факс :0131/861 134 

Email:olga.dimitrovski@plandiste-opstina.rs 

www.plandiste-opstina.rs 

  

(назив и седиште органа коме се захтев упућује) 

 

 

 

 

 

 

 

З   А   Х   Т   Е   В 

за приступ информацијама од 

јавног значаја 

 

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


 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја 

(«Сл. гласник РС» број: 120/04), од горе именованог органа захтевам*. 

 

 

обавештење да ли поседује тражену 

информацију увид у документ који садржи 

тражену информацију 

копију документа  који садржи тражену 

информацију достављање копије докуметна 

који садржи тражену 

информацију**. 

 

 

поштом 

 

електронском 

поштом 

факсом 

на  други  начин*** : 

 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

 

 

 

(навести  што  прецизније  опис  информације  која  се  тражи  и  друге  податке  који  

олакшавају проналажење тражене информације) 

 

У    

      Тражилац информације/име и презиме 

дана  200  .  _______________________________   

адреса 

 

 

        други подаци о тражиоцу 

 

     потпис 

 

 

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите. 

** У кућици означити начин достављања копије документа. 

*** Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин желите. 

 

 



 

Информатор општине Пландиште ажуриран дана 30.12.2015. године у делу: 

11. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 Одлука о буџету Општине Пландиште за 2016. годину 

12. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 План јавних набавки 2014 

Набавке на које се Закон не примењује 2014 

Измена Плана јавних набавки 2014 

 

КОНТАКТИ: 

Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе 

Телефон:013/861 033 

Ленуца Богдановић,  Шефица Одсека за општу управу 

Телефон: 0628098650 

Марина Коцић- послови писарнице и архиве 

Телефон: 062 8098615 

Биљана Рокнић – послови сарадника у кабинету председника 

Телефон: 0628098608 

Светлана Тадић – послови вођења бирачких спискова и административно технички 

послови за Скупштину општине 

Телефон: 062 8098609 

Гордана Ђукић, послови матичара 

Телефон: 062 8098610 

Магдалена Хорват-Шефица МК Милетићево и Банатски Соколац 

Телефон: 062 8098619 

Дубравка Коцевски – Шефица МК Велика Греда 

Телефон: 062 8098643 

Илонка Берза – Шефица МК Јерменовци 

Телефон: 062 8098628 

Зоран Комердељ – Шеф МК Маргита 

Телефон: 062 8098653 

Радић Милан – Шеф МК Стари Лец,  Хајдучица 

Телефон: 062 8098647 

Биљана Давидовски – Шеф МК Дужине и Марковићево 

Телефон: 062 8098648 

Драган Панић – Шеф МК Купиник и Велики Гај 

Телефон: 062 8098642 

Марија Микша, шеф МК Барице 

Телефон: 062 8098629 

Олга Димитровски, шефица Одсека за друштвене делатности и повереничке послове 

Телефон:062/8098607 

Наташа Боројевић послови  борачко-инвалидске заштите, заштита животне средине 

Телефон:062/8098620 

Милица Гријак-послови повереника за избегла и прогнана лица и ликвидатуре 

борачко-инвалидске заштите 

Телефон:062/8098622 

Драгослав Аврамовић-послови координатора канцеларије за младе и осталих 

повереничких послова 

Телефон:062/8098616 

Зорица Вујиновић, општина Алибунар-послови просветног инспектора (1/2 ) 

Телефон:013/641 544 

Јожеф Борош, шеф Одсека за привреду и финансије 

http://plandiste-opstina.rs/wp-content/uploads/2014/03/1Plan-javnih-nabavki-2014.pdf
http://plandiste-opstina.rs/wp-content/uploads/2014/03/2Nabavke-na-koje-se-Zakon-ne-primenjuje-2014.pdf
http://plandiste-opstina.rs/wp-content/uploads/2014/03/3Izmena-Plana-javnih-nabavki-2014.pdf


 

Телефон:062/8098631 

Бранка Пантић, послови везани за буџет, послови јавних набавки 

Телефон:062/8863518 

Милорад Ковачевић, послови везани за буџет 

Телефон:062/8098625 

Весна Стојановски, финасијско књиговодствени мпослови и контирање 

Телефон:062/8098640 

Раде Сурла, послови локалног економског и руралног развоја 

Телефон:062/8863537 

Никола Познић, шеф Одсека за планирање и грађење 

Телефон:062/8098604 

Горица Стефановић, комунални инспектор 

Телефон:062/8098621 

Марко Драгосављевић, имовинско правни послови и послови јавних набавки 

Телефон:062/8863538 

Милош Манојловић, имовинско правни послови 

Телефон:062/8863539 

Зоран Мајкић, шеф Одсека за пољопривреду 

Телефон:062/8098606 

Јасмина Ловрић, послови регистрације пољопривредних газдинстава и други послови 

из области пољопривреде 

Телефон:062/8098612 

Александар Савков, шеф Одсека за локалну пореску администрацију  

Телефон:062/8098630 

Јадранка Граовац,послови пореског инспектора 

Телефон:062/8098624 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


