СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXIII

Број 10

24.03.2017.

Годишња претплата
2100,00 динара

64.
На основу члана 81. 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, 103/2015 и 99/2016), члана 16. став 9. Уредбе о
буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/2003 и 12/2006) и члана 64. Статута општине Пландиште
(„Сл. лист Општине Пландиште“, бр.16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће Општине Пландиште, на
седници одржаној 24.03.2017. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О УВОЂЕЊУ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се процедура за плаћање рачуна у Општинској управи општине
Пландиште, којим се одређују лица, радње и рокови у поступку плаћања рачуна.
Члан 2.
Сви приспели рачуни евидентирају се у Доставној књизи и у књизи примљених рачуна у
Одељењу за општу упарву, људске ресурсе и заједничке послове - писарница. Лице задужено за
канцеларијске послове преко Интерне доставне књиге истог дана, доставља Одељењу за привреду,
локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију односно Одсеку за
финансије и буџет, привреду и ЛЕР лицу на радном месту: Ликвидатор за директне и индиректне
буџетске кориснике, који врши контролу приспелих рачуна, и врши следећу контролу:



врши рачунску, формалну и суштинску проверу рачуноводствених операција;
врши проверу материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа
(пратеће документације) – предрачун, рачун, отпремнице, пријемнице, записник о обављеној
услузи, уговор, привремене и окончане ситуације, извештај о извршеном послу и сл.

Након обављене контроле доставља лицу на радном месту: Шеф одсека за финансије и буџет,
привреду и ЛЕР. Шеф одсека за финансије и буџет, привреду и ЛЕР потписом потврђује исправност
горе наведених контрола и доставља рачуне лицу задуженом за јавне набавке.
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Члан 3.
Лице задужено за јавне набавке врши интерну контролу:




усклађеност рачуна са спроведеним јавним набавкама,
контролу законитости, односно да ли је пословна промена заснована на закону, другим
прописима и актима донетим на основу закона,
контролу пратеће документације - програма, пројекта, уговора, инвестиционе документације,
извештаја о извршеном послу, отпремница, пријемница, записника о обављеној услузи и сл.,

Ова контрола је суштинска контрола или тзв. “контрола истинитости”, јер се њом потврђује да је
купљено добро заиста примљено, да је уговорена услуга заиста извршена и сл., а обавезно мора
бити потврђена одговарајућом документацијом (отпремница, пријемница,извештај, записник и др.).
Члан 4.
Лице на радном месту: Ликвидатор за директне и индиректне буџетске кориснике преузима
обрасац ЗП ( Захтев за плаћање трансфер средстава) од стране индиректних корисника и других
корисника буџетских средстава и врши следећу контролу:



врши рачунску, формалну и суштинску проверу рачуноводствених операција;
врши проверу материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа
(пратеће документације) – предрачун, рачун, отпремнице, пријемнице, записник о обављеној
услузи, уговор, привремене и окончане ситуације, извештај о извршеном послу и сл.

У случају да рачуни или део материјално-финансијске документације нису исправни, ликвидатор
за директне и индиректне буџетске кориснике, враћа наведену документацију да се отклоне
неправилности. Враћање се врши преко Доставне књиге истог или наредног дана.
Ликвидатор за директне и индиректне буџетске кориснике након извршене контроле,
документацију доставља Шефу одсека за финансије и буџет, привреду и ЛЕР за вршење исплате.
Члан 5.
Шеф одсека за финансије и буџет, привреду и ЛЕР врши контролу законитости, исправности и
тачности целокупне материјално-финансијске документације, односно:
- усклађеност са Планом извршења буџета;
- проверу расположивости буџетских апропријација и квота;
- контролу усаглашености рачуноводствене документације са уговором;
- контролу законитости, односно да ли је пословна промена у складу са законом, прописима и
актима донетих на основу закона;
- провера основаности приложене документације за стварање обавеза (уговор, рачун и др.).
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По извршеној провери Шеф одсека за финансије и буџет, привреду и ЛЕР издаје налог за
креирање захтева за плаћање.
Члан 6.
Након извршене интерне контроле од стране Шефа одсека за финансије и буџет, привреу и
ЛЕР, лица задуженог за јавне набавке и ликвадатора, рачуни за плаћање се достављају лицу
задуженог за РИНО програма, а затим рачуни за плаћање се достављају на потпис:



Начелнику Одељења за привреду, локлано-економски развој, финансије и буџет и локалну
пореску администрацији;
Начелнику Општинске управе, или Председнику општине (у даљем тексту функционери).

Потписивањем од стране ликвидатора, лица задуженог за јавне набавке, шефа одсека за
финансије и буџет, привреду и ЛЕР, начелника одељења за привреду, локлано-економски развој,
финансије и буџет и локалну пореску администрацију, Начелника Општинске управе и/или
функционера потврђује се законитост и исправност приспелих рачуна за плаћање.
Потписом функционера потврђује се настала обавеза.
Члан 7.
Захтев за плаћање потписује:




на месту „припрема“ - Ликвидатор за директне и индиректне буџетске кориснике;
на месту „оверава“ – Шеф одсека за финансирање и буџет, привреду и ЛЕР и Начелник
одељења за привреду, локлано-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску
администрацију;
на месту „одобрио“- Председник општине или Начелник општинске управе, или лице које је
Председник општине овластио.

Испред потписа Председника општине или лица које је он овластио, парафира Шеф одсека
за финансирање и буџет, привреду и ЛЕР и Начелник одељења за привреду, локлано-економски
развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију који својим парафом потврђује да је
захтев за плаћање сачињен у складу са прописаном процедуром и да су прописане интерне
контроле извршене.
Члан 8.
По извршеном плаћању, истог или наредног дана од добијаља рачуноводствене исправе
однсоно оригиналне документација о извршеној трансакцији доставља се Одсеку за финансије и
буџет, привреду и ЛЕР ради књижења и чувања.
Лице на радном месту: Главни контиста главне књиге трезора и књиговођа за директне и
индиректне буџетске кориснике рачуноводствене исправе књижи промене и проверава тачност
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економских класификација и тачност уписаних износа и рачунских операција истог дана, а најкасније
наредног дана од дана добијања рачуноводствене исправе.
Члан 9.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о увођењу процедура за
плаћање рачуна у општинској управи Пландиште број: 110-14/2014-III од дана 30.10.2014. године
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 18/2014)
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-18/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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65.
На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), члана 48. Правилника о јавним набавкма општине Пландиште, члана 64. Статута Општине
Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1.
Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 9/2012 и
15/2013), Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној дана 24.03.2017. године донело је:

3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕ ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ ТРЕЋА допуна Плана јавних набавки за 2017. годину.

II
Закључак и Трећа допуна Плана јавних набавки за 2017. годину, објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-71/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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67.
На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), члана 48. Правилника о јавним набавкма општине Пландиште, члана 64. Статута Општине
Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1.
Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 9/2012 и
15/2013), Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној дана 24.03.2017. године донело је
3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ ТРЕЋА измена Плана јавних набавки за 2017. годину.
II
У Плану јавних набаки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017, 6/2017 и
8/2017), МЕЊА СЕ назив јавне набавке под редним бројем:
-

1.2.1 „Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе на територији општине Пландиште“
и замењује се називом: „Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе на територији
општине Пландиште и физичко обезбеђење у установама на територији општине Пландиште“

-

1.2.10 „Третирање ларви и одраслих форми комараца, II третмана по свим насељеним местима
општине Пландиште“ и замењује се називом: „Услуге сузбијање ларви и одраслих форми комараца,
крпеља и систематске дератизације у општини Пландиште подељен у три партије:
 I партија: „ Сузбијање ларви и одраслих форми комараца у општни Пландиште“
 II партија: „Сузбијање крпеља“
 III партија: „Систематска дератизација“

МЕЊА СЕ процењена вредност јавне набавке под редним бројем:
- 1.2.10 „Услуге сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља и систематске дератизације у
општини Пландиште“ износ од „1.000.000“ замењује се у укупом износом од
„ 5.840.000“
распоређено у три партије:
 I партија: „ Сузбијање ларви и одраслих форми комараца у општни Пландиште“ у износу од
„2.955.000“
 II партија: „Сузбијање крпеља“ у износу од „145.000“
 III партија: „Систематска дератизација“ у износу од „2.740.000“
МЕЊА СЕ оквирни датум и врста поступка јавне набавке под редним бројем:
- 1.2.10 „Услуге сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља и систематске дератизације у
општини Пландиште подељен у три партије:
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 I партија: „ Сузбијање ларви и одраслих форми комараца у општни Пландиште“
 II партија: „Сузбијање крпеља“
 III партија: „Систематска дератизација“
на тај начин да се датум закључења уговора и извршења уговора „6/2017, 11/2017“ замењује датумима „
7/2017, 10/2017“ и врста поступка „јавна набавке мале вредности“ замењује се „ отвореним поступком“.
III
У Плану јавних набаки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017, 6/2017 и
8/2017), МЕЊА СЕ укупна вредност услуга и износ од „28.776.100“ замењује се износом од „36.948.100“
динара и МЕЊА СЕ укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „163.652.667“ замењује се износом од
„171.824.667“ динара без ПДВ-а.
IV
Закључак Треће измене Плана јавних набавки за 2017. годину, објавиће се у „Службеном листу
Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-70/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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68.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма Спортског савеза општине Пландиште за 2017.
годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма Спортског савеза општине Пландиште за
2017. годину у износу од 2.015.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1 овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -280-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-40/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште

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

Стр -281-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

69.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма Фудбалског савеза општине Пландиште за 2017.
годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма Фудбалског савеза општине Пландиште
за 2017. годину у износу од 300.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1 овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -282-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-41/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -283-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

70.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Слога“ из Пландишта за 2017. годину
I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Слога“ из Пландишта за 2017. годину
у износу од 1.600.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1 овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.
V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

Стр -284-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-42/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -285-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

71.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Хајдучица“ из Хајдучице за 2017. годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Хајдучица“ из Хајдучице за 2017.
годину у износу од 600.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1 овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.
V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

Стр -286-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-43/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште

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

Стр -287-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

72.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Граничар“ из Милетићева за 2017. годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Граничар“ из Милетићева за 2017.
годину у износу од 160.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1 овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -288-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-44/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште

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

Стр -289-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

73.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Гaj“ из Великог Гаја за 2017. годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Гај“ из Великог Гаја за 2017. годину у
износу од 160.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -290-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-45/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -291-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

74.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Младост“ из Велике Греде за 2017. годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Младост“ из Велике Греде за 2017.
годину у износу од 200.000,00 динара.

II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.

III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.

IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -292-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-46/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -293-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

75.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Наша Крајина“ из Купиника за 2017. годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од 13.03.2017.
године о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Наша Крајина“ из Купиника за 2017. годину у
износу од 160.000,00 динара.

II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења дужан
је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из тачке
1. овог решења.

Стр -294-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-47/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -295-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

76.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Слога“ из Маргите за 2017. годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Слога“ из Маргите за 2017. годину у
износу од 160.000,00 динара.

II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.

III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -296-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-48/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште

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

Стр -297-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

77.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Солунац“ из Банатског Соколца за 2017. годину
I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма ФК „Солунац“ из Банатског Соколца за
2017. годину у износу од 160.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.

IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -298-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-49/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -299-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

78.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма OФК „Пландиште“ из Пландишта за 2017. годину
I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма ОФК „Пландиште“ из Пландишта за 2017.
годину у износу од 125.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -300-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-50/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште

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

Стр -301-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

79.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма Kошаркашки клуб „Агробанат“ из Пландишта за
2017. годину
I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма Кошаркашки клуб „Агробанат“ из
Пландишта за 2017. годину у износу од 300.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -302-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-51/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -303-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

80.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма ЖКК „Слога“ из Пландишта за 2017. годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма ЖКК „Слога“ из Пландишта за 2017.
годину у износу од 400.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -304-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-52/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -305-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

81.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и члана
32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма Kарате клуба „Агробанат“ из Пландишта за 2017.
годину
I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од 13.03.2017.
године о одобравању и финансирању годишњег програма Карате клуба „Агробанат“ из Пландишта за 2017.
годину у износу од 850.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења дужан
је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из тачке
1. овог решења.

Стр -306-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-53/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -307-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

82.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма OK „Пландиште“ из Пландишта за 2017. годину

I

УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма ОК „Пландиште“ из Пландишта за 2017.
годину у износу од 450.000,00 динара.
II

Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -308-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-54/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -309-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

83.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма ШK „Слога“ из Пландишта за 2017. годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма ШК „Слога“ из Пландишта за 2017. годину
у износу од 110.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -310-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-55/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -311-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

84.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма СК „Пландиште“ из Пландишта за 2017. годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма СК „Пландиште“ из Пландишта за 2017.
годину у износу од 100.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -312-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-56/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -313-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

85.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и члана
32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма СК „Хајдучица“ из Хајдучице за 2017. годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од 13.03.2017.
године о одобравању и финансирању годишњег програма СК „Хајдучица“ из Хајдучице за 2017. годину у износу
од 100.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења дужан
је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из тачке
1. овог решења.

Стр -314-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-57/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -315-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

86.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању годишњег програма Стрељачког савеза Баната за 2017. годину
I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању годишњег програма Стрељачког савеза Баната за 2017.
годину у износу од 50.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем годишњег програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -316-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-58/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште

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

Стр -317-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

87.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању посебног програма ФК „Хајдучица“ из Хајдучице за 2017. годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању посебног програма ФК „Хајдучица“ из Хајдучице за 2017.
годину у износу од 10.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1 овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем посебног програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -318-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-33/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -319-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

88.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању посебног програма ФК „Граничар“ из Милетићева за 2017. годину
I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању посебног програма ФК „Граничар“ из Милетићева за 2017.
годину у износу од 10.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1 овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем посебног програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -320-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-34/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -321-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

89.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању посебног програма ФК „Наша Крајина“ из Купиника за 2017. годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању посебног програма ФК „Наша Крајина“ из Купиника за 2017.
годину у износу од 10.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем посебног програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -322-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-35/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -323-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

90.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и члана
32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању посебног програма ШK „Слога“ из Пландишта за 2017. годину
I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од 13.03.2017.
године о одобравању и финансирању посебног програма ШК „Слога“ из Пландишта за 2017. годину у износу од
10.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења дужан
је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем посебног програма у области спорта из тачке 1.
овог решења.

Стр -324-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-36/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште

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

Стр -325-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

91.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању посебног програма ФК „Гaj“ из Великог Гаја за 2017. годину
I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању посебног програма ФК „Гај“ из Великог Гаја за 2017. годину у
износу од 10.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем посебног програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -326-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-37/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште

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

Стр -327-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

92.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању посебног програма УСР „Смуђ“ из Пландишта за 2017. годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању посебног програма УСР „Смуђ“ из Пландишта за 2017. годину
у износу од 40.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем посебног програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -328-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-38/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -329-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

93.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 31. став 4. и
члана 32. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању и финансирању посебног програма УСР „Гргеч“ из Купиника за 2017. годину

I
УСВАЈА СЕ предлог стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта од
13.03.2017. године о одобравању и финансирању посебног програма УСР „Гргеч“ из Купиника за 2017. годину у
износу од 20.000,00 динара.
II
Средства наведена у тачки 1. овог решења обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 28/2016) са раздела 3, главе 3.01, програмске класификације
14 – Развој спорта и омладине, ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функције 810, позиције 139, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским
организацијама.
III
Корисник финансијских средстава намењених за задовољење потреба у спорту из тачке 1. овог решења
дужан је да средства користи искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
IV
Председник општине Пландиште закључује Уговор са носиоцем посебног програма у области спорта из
тачке 1. овог решења.

Стр -330-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

V
Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
VI
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-39/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -331-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

94.
На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“,
број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон и 9/2016 – одлука УС) и члана
64. став 1. тачка 8. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012
и 3/2015), Општинско веће Општине Пландиште на седници одржаној дана 24.03.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
I
У Решењу о образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број 8/2017), брише се члан 6.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-44/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -332-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

95.
На основу члана 12. Закон о управљању миграцијама („Службни гласник РС“, број 107/2012), члана 64. и 120.
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56.
став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр.
9/2012 и 15/2013), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.03.21017. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА

Члан 1.
У Решењу о образовању Савета за управљање миграцијама („Службени лист Општине Пландиште“, бр.
15/2015 и 8/2017) брише се члан 6.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-40/2017-III
Дана: 24.03.21017. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр -333-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

96.
На основу члана 64. став 1. тачка 8. Статута Општине Пландиште („Сл.лист Општине Пландиште“, бр.
16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште
(„Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013) и члана 5. став 1. и 2. Правилника о поступку и
начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња („Службени
лист општине Пландиште“, бр. 19/2015), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана
24.03.2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА И
ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА

Члан 1.
У Решењу о образовању Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале
услед уједа напуштених животиња („Службени лист општине Пландиште“, бр. 2/2016 и 15/2016) брише се члан
5.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-42/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште

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

Стр -334-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

97.
На основу члана 64. став 1. тачка 8. Статута Општине Пландиште („Сл.лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008,
17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист
Општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана
24.03.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У НАТУРИ У
ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ
I
У Решењу о образовању Комисије за доделу једнократне помоћи у натури у Општини Пландиште
(„Службени лист Oпштине Пландиште“ број 18/2014 и 2/2016) брише се члан IV.

II
Ово Решење се објављује у „Службеном листу Општине Пландиште”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-49/2017-III
Дана: 24.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -335-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

98.
На основу члана 60. став 4. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'' број 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016-др.закона и 108/2016), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
бр. 129/2007 и 83/2014 др.закона) члана 3. И 4. Правилника о садржини, начину издавања и вођења путних
налога и начину вођења евиденције о издатим путним налозима („Сл.гласник РС“, бр. 90/2016) и члана 61. став
1. тачка 8. Статута општине Пландиште (''Службени лист општине Пландиште'' број 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Председник општине Пландиште, донео је
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И ВОЂЕЊА
ПУТНИХ НАЛОГА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТИМ ПУТНИМ НАЛОЗИМА

Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и начин коришћења службених моторних возила за потребе
Скупштине општине Пландиште, Председника општине, Општинског већа, Општинске управе других
организација и установа чији је оснивач Скупштина општине, а које не поседују сопствено возило, као и
садржина,начин издавања и вођење путних налога и начин вођења евиденције о издатим путним налозима
Члан 2.
Службена возила у смислу овог Правилника јесу путнички аутомобили и друга моторна возила на којима
право својине има Општина Пландиште.
Члан 3.
Органи општине као и друге организације и установе из члана 1. овог Правилника дужни су да
службена возила користе наменски, рационално и са дужном пажњом.
Члан 4.
Службено возило се користи за извршавање службених задатака и послова, када се за истим укаже
потреба, како у земљи тако и у иностранству.
Члан 5.
Службено возило могу користити изабрана и постављена лица, чланови сталних и повремених радних тела
и комисија у органима општине, запослени у Општинској управи, као и изабрана, постављена и запослена лица
у организацијама и установама из члана 1. Овог Правилника.

Стр -336-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

24.03.2017.

Члан 6.
За потребе обављања службених задатака Председника општине, Заменика председника општине,
Председника Скупштине и Заменика председника скупштине, у свако доба се мора обезбедити
репрезентативно возило са професионалним возачем.
Члан 7.
Службено возило без професионалног возача могу користи органи инспекције. Друга лица службено возило
без професионалног возача могу користити само у случају када се не може обезбедити професионални возач.
Члан 8.
За коришћење службеног возила подноси се захтев. Захтев за коришћење службеног возила подноси:
изабрано или постављено лице, председник сталног или привременог радног тела или комисије, секретар
Скупштине општине, начелник општинске управе, сви запослени у општинској управи, руководилац друге
установе и руководилац организације чији је оснивач Општина.
Лица из става 1. овог члана одговорна су за наменско коришћење службеног возила.
Члан 9.
Начелник општинске управе решењем одређује лице за пријем захтева и обављање свих послова везаних
за коришћење службених аутомобила (сачињавање дневног распореда коришћења возила, издавање
путних налога и сл.)
Захтев за коришћење службеног возила подноси се посебној организационој јединици – Кабинет Председника
општине – Шефу кабинета.
Изузетно захтев за коришћење службеног возила може се поднети и телефонским путем, о чему овлашћено
лице из претходног става сачињава службену забелешку.
Члан 10.
Приспели захтеви за превоз извршавају се по дневном распореду коришћења возила који се сачињава
претходног дана за наредни дан.
Изузетно од дневног распореда може се одступити у случају неодложних и хитних послова. Ако се свим
захтевима за извршење превоза не може удовољити због недостатка возила, возача и др. о томе се одмах
обавештава лице, чијем се захтеву не може удовољити.
Члан 11.
Службено возило се користи док траје потреба за коју је исто одобрено.
Члан 12.
Службеним возилом по правилу управља професионални возач запослен у општинској управи. Сваки возач
одговара за задужено службено возило.
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Ако је професионални возач већ ангажован, или ако то службене потребе налажу, возилом може управљати
корисник превоза или друго лице са возачком дозволом за управљање моторним возилом одговарајуће
категорије.
Члан 13.
Путни налог за возило издаје Шеф кабинета Председника општине., а оверу тачности података врши
начелник Одељења.
Члан 14.
Путни налог за путничко возило којим се обавља превоз садржи:
1) број путног налога;
2) назив, седиште и адресу привредног друштва, другог правног лица или предузетника који користи
путничко возило за које се издаје путни налог;
3) место и датум издавања путног налога;
4) име и презиме возача путничког возила;
5) основне податке о правцу кретања путничког возила;
6) оверен потпис лица овлашћеног за издавање путног налога;
7) марку, тип и регистарске ознаке путничког возила;
8) потпис возача да је примио путничко возило без видљивих недостатака;
9) датум започињања превоза, стање километар-сата на почетку и завршетку превоза, кретање
путничког возила (место поласка – доласка), време поласка и
доласка (час, минут), стајање
возила и број пређених километара;
10) напомену (квар, застој на путу, итд.).
Путни налог из става 1. овог члана може да садржи и податке о раду путничког возила, утрошку горива и сл.
Члан 15.
Путни налог из чл. 2. и 3. овог правилника издаје се за један или више превоза, а може се користити најдуже
30 дана од дана издавања.
Исправке у путном налогу уносе се читко и потписује их лице које је унело податке који се исправљају (лице
овлашћено за издавање путног налога или возач).
Путни налог возач води уредно и по завршеном превозу, са пратећом документацијом (рачуни за гориво,
смештај и сл.), враћа га лицу овлашћеном за издавање путног налога.
Члан 16.
Возач односно друго лице које је управљало службеним возилом у обавези је да по окончању превоза
возило врати на место одређено за паркирање службених возила. Изузетно ако потреба посла захтева, возач,
односно друго лице може службено возило да паркира и ван места одређеног за паркирање, о чему је дужан
обавестити овлашћено лице одсека за општу управу, а у путном налогу је дужан навести разлоге због који је
возило паркирано ван одређеног места за паркирање службених возила.
Лице које је управљало службеним возилом дужно је да заменика начелника Одељења за општу управу,
људске ресурсе и заједничке послове писмено обавести о свим уоченим недостацима и кваровима на возилу.
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Члан 17.
По завршеном превозу кључеви од возила и попуњени путни налог за возило предају се овлашћеном лицуПосебне организационе јединице – Кабинет Председника општине – Шефу кабинета.
Ако је путовање завршено по истеку радног времена кључеви и налог се предају следећег радног дана.
Члан 18.
Одељење за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове стара се о возилима органа општине.
Старање о службеним возилима подразумева њихово редовно одржавање, сервисирање, регистрацију и друге
радње везане за њихово коришћење.
Члан 19.
Одељење за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове – Возач путничког возила I је дужно:
1.
2.
3.
4.

Да се стара о техничкој исправности и уредности возила;
Да возила опреми потребним резервним деловима, алатом и опремом;
Да утврђује и реализује дневни распоред превоза;
Да води евиденцију о утрошку горива, мазива, течности за хладњаке, ветробранска стакла и сл.
пређеној километражи возила и ефективним часовима рада возача;
5. Да најмање једном годишње извештава председника општине о стању службених возила, укупном
броју пређених километара, утрошку горива и мазива по возил;.
6. Обавља и друге послове од значаја за коришћење службених возила.

Члан 20.
Евиденцију о коришћењу службених возила води овлашћено лице – Возач путничког возила I.
Евиденција нарочито садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Податке о регистрацији возила
Преглед техничке исправности
Податке о поправци возила и замени делова
Податке о месечном утрошку горива и уља
Податке о стању пнеуматика и акумулатора
Податке о хаваријским оштећењима
Пређену дневну и месечну километражу
Податке о релацијама и корисницима службеног возила.

Лице из става 1. овог члана подноси заменику начелника Одељења за општу управу људске ресурсе и
заједничке послове месечне извештаје са подацима из става 2. овог члана најкасније до десетог у месецу за
претходни месец.
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Члан 21.
Даном почетка примене овог Правилника престаје да важи Правилник о коришћењу службених
моторних возила („Службени лист општионе Пладниште“, бр. 18/2014).
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, биће објављен у ''Службеном листу Општине
Пландиште'' а примењује се од 01.04.2017. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 110-19/2017-II
Дана: 24.03.2017.године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
64.
65.
66.
67.
68.

69.

70.
71.

72.

73.
74.

75.
76.
77.

Правилник o увођењу процедуре за
плаћање рачуна у Oпштинској управи
општине Пландиште
3акључак о усвајању Треће допуне
Плана јавних набавки за 2017. годину
Трећа допуна Плана набавки за 2017.
годину
3акључак о усвајању Треће измене
Плана јавних набавки за 2017. годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма
Спортског савеза општине Пландиште
за 2017. годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма
Фудбалског савеза општине
Пландиште за 2017. годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма ФК
„Слога“ из Пландишта за 2017. годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма ФК
„Хајдучица“ из Хајдучице за 2017.
годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма ФК
„Граничар“ из Милетићева за 2017.
годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма ФК
„Гaj“ из Великог Гаја за 2017. годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма ФК
„Младост“ из Велике Греде за 2017.
годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма ФК
„Наша Крајина“ из Купиника
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма ФК
„Слога“ из Маргите за 2017. годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма ФК
„Солунац“ из Банатског Соколца за
2017. годину
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88.
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Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма
OФК „Пландиште“ из Пландишта за
2017. годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма
Kошаркашки клуб „Агробанат“ из
Пландишта за 2017. годину
Рeшење о одобравању и
финансирању годишњег програма
ЖКК „Слога“ из Пландишта за 2017.
годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма
Kарате клуба „Агробанат“ из
Пландишта за 2017. годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма OK
„Пландиште“ из Пландишта за 2017.
годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма ШK
„Слога“ из Пландишта за 2017. годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма СК
„Пландиште“ из Пландишта за 2017.
годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма СК
„Хајдучица“ из Хајдучице за 2017.
годину
Решење о одобравању и
финансирању годишњег програма
Стрељачког савеза Баната за 2017.
годину
Решење о одобравању и
финансирању посебног програма ФК
„Хајдучица“ из Хајдучице за 2017.
годину
Решење о одобравању и
финансирању посебног програма ФК
„Граничар“ из Милетићева за 2017.
годину
Решење о одобравању и
финансирању посебног програма ФК
„Наша Крајина“ из Купиника за 2017.
годину
Решење о одобравању и
финансирању посебног програма ШK
„Слога“ из Пландишта за 2017. годину
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Решење о одобравању и
финансирању посебног програма ФК
„Гaj“ из Великог Гаја за 2017. годину
Решење о одобравању и
финансирању посебног програма УСР
„Смуђ“ из Пландишта за 2017. годину
Решење о одобравању и
финансирању посебног програма УСР
„Гргеч“ из Купиника за 2017. годину
Решење о измени Решења о
образовању Савета за безбедност
саобраћаја општине Пландиште
Решење о измени Решења о
образовању Савета за управљање
миграцијама
Решење о измени Решења о
образовању Комисије за утврђивање
основаности захтева и висине накнаде
штете настале услед уједа
напуштених животиња
Решење о измени Решења о
образовању Комисије за доделу
једнократне помоћи у натури у
Општини Пландиште
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98.

Правилник о коришћењу службених
моторних возила, садржини, начину
издавања и вођења путних налога и
начину вођења евиденције о издатим
путним налозима
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Золтан Ковач
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Татјана Шипка
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Општинска управа општине Пландиште
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