СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXIII

Број 18

28.06.2017.

Годишња претплата
2100,00 динара

149.
На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016)
члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014др.закон), и члана 40. Статута општине Пландишта, („Службени лист општине Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012
и 03/2015), а на предлог Општинског већа општине Пландиште, Скупштина општине Пландиште на седници
одржаној 28.06.2017. године донела је:
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТА ЗА 2016. ГОДИНУ

I
ОПШТИ ДЕО
БУЏЕТА
Члан 1.
Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим средствима и укупни расходи и издаци буџета општине
Пландиште у 2016. години у следећим износима:

1. Укупно остварени приходи, примања и пренета средства састоје се од:
- Текућих прихода и примања
- Салда готовине 01.01.2016. године
Укупна расположива средства:
2. Укупно извршени текући расходи и издаци износе:
3. Разлика (1-2)……………………………………

459.576
28.203
487.779
474.508
13.271
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Члан 2.
Укупно остварени текући приходи и примања према економској
класификацији на троцифреном нивоу
01 – извор финансирања
у хиљадама динара
Класа
7
711
713
714
716
732
733
741
742
743
745
772
Укупно класа 7
8
811

Опис
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
Порез на доходак, добит и
кап.добитке
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Текуће донације од
међународн.организације
Трансфери од других нивоа
власти
Приходи од имиовине
Приходи од продаје добара и
услуга
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода из
претходне године
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје
непокретности
Укупно класа 8

УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛ 7+ 8)

Остварење

Стопа учешћа %

96.331

21,83 %

51.546
10.944
3.762
1.946

11.68 %
2.48 %
0.85 %
0,44 %

199.388

45,19 %

62.351
10.975

14,17 %
2,49 %

2.003

0,45 %

1.750
263

0.40 %
0,06 %

441.259

100 %

18.317
18.317
459.576

100 %
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Члан 3.
Укупно остварени текући расходи и издаци према економској класификацији и изворима
финансирања на троцифреном нивоу
01 – извор финансирања
Класа
410
411
412
413
414
415
416
417
420
421
422
423
424
425
426
430
434
440
441
444
450
451
452
460
463
464
465
470
471
472
480
481
482
483
484

у хиљадама динара
Опис

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате , додаци и накнаде запосленх
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Посланички додатак
Укупно 410000
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Укупно 420000
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА
РАД
Употреба природне имовине
Укупно 430000
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Укупно 440000
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције приватним предузећима
Укупно 450000
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Остале текуће донације по закону
Укупно 460000
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Права из социјалног осигурања
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно 470000
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези,обавезне таксе и казне
Новчане казне по решењу судова и судских тела
Накнада штете за повреду или штету од страм др
Укупно 480000

Остварење

Стопа учешћа %

66.079
11.766
199
713
3.143
630

14,00 %
3,00 %
0,04 %
0,15 %
0,67 %
0,13 %

1.276
83.806

0,27 %
18, 26%

27.688
2.286
69.935
37.707
56.044
17.112
210.772

6,03 %
0,50 %
15,24 %
8,21 %
12,21 %
3,73 %
45,92 %

698
2.611
3.309

0,15 %
0,57 %
0,72%

2.114

0,47%

2.114

0,47%

49.461
8.727

10,77 %
1,90 %

5.149
63.337

1,13 %
13,80 %

31.494
31.494

6,68 %
6,86 %

26.781
136
35.695
1.580
64.192

5, 83 %
0,03 %
7.78 %
0,34 %
13,98%
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УКУПНО КЛАСА 4
510
ОСНОВНА СРЕДСТВА
511
Зграде и грађевински објекти
512
Машине и опрема
513
Остале некретнине и опрема
Укупно 5100000
УКУПНО КЛАСА 5
611
Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно 610000
УКУПНО КЛАСА 4+5
УКУПНО КЛАСА 4+5+6
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459.024

100 %

8.514
1.417
462
10.393
10.393
5.091
5.091
469.417
474.508

81,92%
13,63%
4,45%
100 %
100 %

Члан 4.
У Билансу стања буџета општине Пландиште на дан 31. децембра 2016. године (Образац 1- буџет) утврђена
је укупна:



актива у износу од 27.726.044 хиљада динарa,
укупна пасива у износу од 27.726.044 хиљада динара,

Структура активе и пасиве на нивоу категорије изгледа:
конто
010000
020000
110000
120000

130000

АКТИВА
опис
Нефинансијска имовина у
салним средствима
Нефин. имовина у залихама
Дугорочна финансијска имовина
Новчана средства,племенити
метали,хартије
од
вред.потраживања
и
кракторочни пласмани
Активна
временска
разграничења

динара конто
27.700.933 210000
- 220000
230000
13.271 240000

11.840 250000
290000
310000
321121
321311

С в е г а:

27.726.044 С в е г а:

у хиљадама динара
ПАСИВА
опис
Дугорочне обавезе
Краткорочне обавезе
Обавезе по основу расхода за
запослене
Обавезе по основу осталих
расхода,изузев расхода за
запослене
Обавезе из пословања
Пасивна
временска
разграничења
Капитал
Вишак прихода - суфицит
Нераспоређен вишак прихода
Ранијих година

динара
5.477
2.597

9.243

27.696.231
12.496
27.726.044
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Члан 5.
У билансу прихода и расхода буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016.
године (Oбразац 2- буџет) утврђени су следећи износи и то:
у хиљадама динара
1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине (ОП 2001)
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4+5 (ОП
2131)
3. Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (ред.бр. 1 – ред.бр2) (ОП 2346)
4.Мањак прихода и примања –буџетски дефицит (ред.бр.2-ред.бр.1) (ОП 2347)
4.Кориговање вишка ,односно мањка прихода и примања (ОП2348)
а) Увећање за укључивање;
* дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који
је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2349);
*дела новчаних средства амортизације који је коришћен за набавку
нефинансијске имовине (ОП 2350)
*дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2351):
*износа расхода и издатака за нефинансијску имовину ,финансираних из
кредита (ОП 2352)
*износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и
издатака текуће године ( ОП 2353).
б)Умањен за укључивање издатака;
*утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинсијске имовине за
отплату обавеза по кредитима ( ОП 2355)
*утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за
набавку финансијске имовине (ОП 2356).
в) ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ОП 2357)

459.576
469.417
9.841
28.204
28.204

5.091
776
12.496

Структура текућих прихода и примања и расхода и издатака од продаје нефинансијске имовине на нивоу
категорије према економској класификацији:
у хиљадама динара
Ознака ОП
2003
2057
2069
2094
2107
2001

ОП

Конто
710000
730000
740000
770000
810000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
О п и с
Порези
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје основних средстава
Свега

Износ
162.583
201.334
77.079
263
18.317
459.576

Ознака

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Котно
О п и с

Износ

2133
2155

410000
420000

83.806
210.772

Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
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450000
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470000
480000
510000

2346
2347

2349
2350

2353

2354
2355
2356
2357

321121

2358

321122

2361
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3.309
2.114
63.337
31.494
64.192
10.393
4559.417

9.841
28.204
28.204

Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за
набавку нефинансијке имовине

2351
2352

2360

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Донације,датације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Основна средства
С в е г а
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА
Вишак приход и примања – буџетски суфицит
(2001-2131) (ОП5434)
Мањак прихода и примања –буџетски дефицит
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И
ПРИМАЊА (од 2439 до 2353)
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година коришћеног за покриће расх.и издатака тек. године

2348

2359

Број: 18

Део прентих неутрошених средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину
Финансисираних из кредита
Износ приватизационих примања коришћен
За покриће расхода и издатака текуће године
ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ
ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
(2353+2354)
Утрошена средства текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за отплату
обавеза по кредитима
Утрошена средства текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за набавку
финансијске имовине
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (2346+23482354) > 0 или (2348-2347-2354)>0
МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА –
ДЕФИЦИТ ( 2347-2348+2354)>0
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ
(ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360+2361=2357)
Део вишка прихода и примања наменски
опредељен за наредну годину
Нераспоређени део вишка прихода и
примања за пренос у наредну годину

5.867
5.091
776
12.496
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Члан 6.
У извештају о капиталним издацима и финансирању буџета општине Пландиште у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2016. године (Образац бр.3 - буџет), утврђени су укупни примања у износу од 18.317 динара,
укупни издаци у износу од 15.484 динара и вишак примања у износу од 2.833 хиљаде динара.
у хиљадама динара

8100

П Р И М А Њ А
опис
Примања од продаје
основних средстава

8200

Примања од продаје залиха

520000

Залихе

9100

Примања од задуживања

610000

Отплата главнице

9200

Примања
од
продаје
финансиске .имовине

620000

конто
00
00
00
00

С в е г а:

износ
18.317

конто
510000

И З Д А Ц И
Опис
Основна средства

18.317

износ
10.939

5.091

Набавка финансијске имовине

15.484

С в е г а:

Члан 7.
У Извештају о новчаним токовима буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра
2016. године, (Образац 4 - буџет) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 459.576 хиљаде динара и
укупни новчани одливи у износу од 474.508 хиљаде динара, и мањак новчаних прилива у износу од 14.932
хиљаде динара и салдо готовине на крају године у износу од 13.271 хиљаде динара.
Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине:
Р.бр
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
12.1

класа
700000
800000
400000
500000
600000

опис
Текући приходи
Примања од продаје нефинансијске имовине
НОВЧАНИ ПРИЛИВИ ( 1+2+3)
Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
НОВЧАНИ ОДЛИВИ ( 5+6+7)
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( 4-8)
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У
ОБРАЧУНУ (4001 + 4441)
корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не
евидентирају преко класе 700000, 800000 и 900000

износ
441.259
18.317
459.576
459.024
10.393
5.091
474.508
14.932
13.271
459.576

Стр -467-

13
13.1
13.2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 18

28.06.2017.

КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У
ОБРАЧУНУ
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације
књижене на терет сопствених прихода
корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не
евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000
САЛДО ГОТОВИНА НА КРАЈУ ГОДИНЕ ( 11+12-13)

474.508

13.271

Члан 8.
У Извештају о извршењу буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године,
(Образац 5 - буџет) утврђена је укупна разлика у износу од 14.932 хиљада динара (мањак новчаних прилива)
између укупних прихода и примања који износе 459.576 хиљаде динара и укупних расхода и издатака који
износе 474.508 хиљаде динара по ниовима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, општине,
донација и осталих извора.
Структура прихода и примања, расхода и издатака и разлика између примљених и утрошених средстава:
у хиљадама динара
Р.
бр

Класа

1.
2.

700000
800000

3.

900000

4.
5.
6.

400000
500000

7.

600000

8.
9.

О п и с
Текући приходи
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Примања од задуживања и
продаје финанс.имовине
Свега приходи и примања
(1+2+3)
Текући расходи
Издаци
за
нефинансијску
имовину
Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
Свега расходи и издаци
(4+5+6)
Разлика између примљених и
утрошених средст. (4-8)

Укупно
441.259

Републ.
6.362

Покрајина
193.026

18.317

Општина
239.925

Из
донација
1.946

18.317

459.576

6.362

193.026

258.242

1.946

459.024

6.362

192.707

258.009

1.946

319

10.074

10.393
5.091
474.508
14.932

5.091
6.362

193.026

273.174

1.946

Из осталих
извора
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Члан 9.
Укупни буџетски дефицит и укупни фисклани дефицит буџета општине Пландиште за 2016. годину
утврђени су у следећим износима, и то:
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
Остварење
за период јануар
децембар 2016.
године

ОПИС

Економска
класификација

План за 2016.
годину

1.

2.

3.

4.

7+8+9

502.154.763

459.575.719

91,52 %

7

481.104.763

441.258.934

91,72 %

8

21.050.000

18.316.783

87,02 %

3
4+5+6
4

502.154.763
489.509.763

28.203.603
474.508.191
459.024.133

94,49 %
93,77 %

5

12.645.000

10.392.939

82,19 %

6

5.100.000

5.091.119

99,85 %

I УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА (1+2+3)
1. Tекући приходи
2. Примања од продаје
нефинансијске имовине
3. Примања од задуживања и
продаје финансијске имовине
3.1. Примања од продаје
финансијске имовине
4. Пренета средства
II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)
4. Текући расходи
5. Издаци за нефинансијску
имовину
6. Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
6.1. Набавка финансијске
имовине
III УКУПНА СРЕДСТВА минус
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
IV БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
(1+2)-(4+5)
V
УКУПНИ
ФИСКАЛНИ
ДЕФИЦИТ
(IV+(3.1-6.1)

Разлика
%
5.
(4x100:3)

9
92

62
(3+7+8+9)(4+5+6)

13.271.128

(7+8)-(4+5)

9.841.355

(7+8) - (4+5) +
(92-62)

14.932.475

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по
основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске
имовине, утврђен је у износу од 9.841.355 динара.
Укупни фисклани дефицит је буџетски дефицит, коригован за издатке за набавку финансијске имовине
и утврђен је у износу од 14.932.475 динара.
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Члан 10.
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
Р
ед.
број
1.
I
II
III
IV
V
VI
VI
I
VI
II

Остварење за период јануардецембар 2016. године

Назив
2.
Примања од продаје финансијске имовине
(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из предходних година
Укупно (I+III)
Издаци
за
отплату
главнице
дуга
(део категорије 61)
Издаци за набавку финансијске имовине која није
у циљу спровођења јавних политика (део 62)

3.

28.204
28.204
5.091
-9.841

Укупно (V+VI)

-14.932

Нето финансирање (IV-VII)

13.271

Стање на жиро рачуну буџета општине Пландиште 31.12.2016. године је 13.271 хиљада динара.
ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.
Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета, укључујући расходе и издатке из додатних
активности корисника средстава буџета града, општине Пландиште у 2016. години извршени по организационој
класификацији, програмима, програмским активностима/пројектима ( програмској класификацији),
функционалној и економској класификацији и по изворима финанасирања:
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Завршни рачун буџета општине Пландиште садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од
01.01.2016 до 31.12.2016. године
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године
5. Извештај о извршењу буџета од 01.01.2016 до 31.12.2016. године.
6. Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2016. до
31.12.2016. године.
7. Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита,
усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима у периоду од 01.01.2016 до
31.12.2016. године.
8. Извештај о коришћењу сталне и текуће буџетске резерве за период од 01.01.2016 до 31.12.2016.
године.
9. Извештај о датим гаранцијама у току фискалне године у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године
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10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2016 до 31.12.2016.
године.
Члан 13.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2016. годину је саставни део ове одлуке.
Члан 14.
Одлука о завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2016. годину заједно са Извештајем о
извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период од 01. јануара до 31. децембра 2016. године
доставиће се Министарству финансија и Управи за трезор.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивана у „Службеном листу општине Пландиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400- 67/2017-I
Дана: 28.06.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р.
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150.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и
145/2014), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине
Пландиште, по прибављеном мишљењу Комисије за планове бр. 350-9/2017-02-IV, на седници
одржаној дана 28.06.2017. године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Просторног плана општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, број 9/2011), (у даљем тексту: Измене и допуне Плана).
Члан 2.
Измене и допуне Плана односе се на измене у текстуалном и графичком делу Просторног плана
општине Пландиште.
Измене и допуне у текстуалном делу се односе на правила уређења и грађења.
Измене и допуне у графичком делу се односе на дефинисање локације за зону спорта и
рекреације код насеља Маргита, на катастарској парцели 2142 у КО Маргитаи на проширење радне
зоне – локација 19, на катастарској парцели 2422/5 у КО Пландиште.
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна граница
обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана.
Графички приказ оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице за израду Измена и допуна Плана садржани су у планском документу вишег реда:
Регионалном просторном плану АПВ („Службени лист АПВ“, број 22/2011).
За потребе израде Измена и допуна Плана потребно је прибавити ДКП или катастарске подлоге у размери
1:2500 за подручје на које се односе измене у графичком прилогу.
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Измене и допуне Плана
заснивају се на рационалној организацији и уређењу простора, усклађивању планираних садржаја са
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могућностима и ограничењима у простору, иницијативе активних корисника простора са могућностима
реализације и одрживим планирањем.
Члан 5.
Визија и основни циљеви израде Измена и допуна Плана јесу редефинисање намене у обухвату Измена и
допуна Плана, као и допуна правила уређења и грађења.
Измене и допуне Плана се односе на:







Редефинисање и допуну правила уређења и грађења за поједине садржаје (држање домаћих
животиња, откупне станице за житарице, депоније инертног отпада, радне пољопривредне зоне
у атару и др.),
дефинисање надземне КДС мреже,
одређивање минималне ширине регулације улица у свим насељима,
редефинисање и допуну услова изградње економских и помоћних објеката,
дефинисање локације за зону спорта и рекреације код насеља Маргита,
проширење радне зоне – локација 19 у КО Пландиште.
Члан 6.

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухваћеног Изменама и
допунама Плана чини простор у оквиру којег је потребно редефинисати основну намену простора и правила
уређења и грађења.
Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Измена и допуна Плана чине
грађевинско и пољопривредно земљиште. Грађевинско земљиште код насеља Маргита је намењено за зону
спорта и рекреације, а грађевинско земљиште у КО Пландиште је намењено за радну зону (проширење
локације 19).
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 3 (три) месеца, од дана достављања
Извештаја о обављеном раном јавном увиду, достављања адекватног катастарско-топографског плана са
ажурним стањем на терену, као и услова за уређење простора од органа, организација и предузећа који су
Законом овлашћени да их утврђују.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна Плана обезбедиће општина Пландиште.
Члан 9.
Обрађивач Плана одредиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
Члан 10.
Након доношења ове Одлуке, носилац израде плана, орган надлежан за послове урбанизма општине
Пландиште, организоваће упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Измена и допуна Плана,
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могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног
јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на
интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања.
Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене и допуне Плана подлежу стручној
контроли и излажу се на јавни увид.
Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 30
дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Измена и допуна Плана на
јавни увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на Измене и
допуне План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна
Просторног плана општине Пландиштена животну средину, које је донела, Општинска управа општине
Пландиште, под бројем 501-19/2017-02-IV од 15.06.2017.године.
Члан 13.
Измене и допуне Плана сачиниће се у четири примерка у аналогном и четири примерака у дигиталном
облику.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавће се у „Службеном листу општине Пландиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 350-12/2017-I
Дана: 28.06.2017. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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151.
На основу члана 20. тачка 26. и члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 3. став 2. Закона о
добробити животиња („Службени гласник РС”, број 41/2009) и члана 15. став 1. тачка 27. и члана
40. тачка 31. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште”, број 16/2008,
17/2012 и 03/2015), Скупштина општине Пландиште на седници, одржаној дана 28.06.2017. године,
донела је
О Д Л У К У
О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И ЗАШТИТУ
КУЋНИХ ЉУБИМАЦА И ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Oдлуком ближе се уређује начин држања и заштита добробити кућних љубимаца и
домаћих животиња, на територији општине Пландиште (у даљем тексту: Oпштина).
Члан 2.
Кућни љубимци у смислу ове Oдлуке јесу животиње које се држе ради дружења и то: пси, мачке
и неке врсте домаћих животиња, украсне птице, неке врсте егзотичних и дивљих животиња, мали
глодари, тераријумске и акваријумске животиње.
Кућни љубимци из става 1. овог члана, у складу са одредбама ове одлуке могу се држати:
1. пси и мачке, у стану у стамбеној згради, дворишту стамбене зграде, породичној кући, дворишту
породичне куће, дворишту са већим бројем породичних кућа, као и у пословном објекту и
дворишту пословног објекта;
2. украсне птице, у стану у стамбеној згради, дворишту стамбене зграде, породичној кући,
дворишту породичне куће, заједничком дворишту са већим бројем породичних кућа;
3. неке врсте егзотичних и дивљих животиња, у простору који се одређује у складу са посебним
прописима;
4. мали глодари, тераријумске и акваријумске животиње, у стану у стамбеној згради и у породичној
кући.
Члан 3.
Домаћим животињама у смислу ове Oдлуке сматрају се животиње које је човек одомаћио и чији
опстанак зависи од непосредне бриге човека, и то: перната живина, копитари и папкари, кунићи,
пчеле и голубови.
Домаће животиње из става 1. овог члана, у складу са одредбама ове одлуке могу се држати:
1. перната живина, у дворишту породичне куће, заједничком дворишту са већим бројем
породичних кућа;
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копитари и папкари, у дворишту породичне куће;
кунићи, у дворишту породичне куће, заједничком дворишту са већим бројем породичних кућа;
пчеле, у дворишту породичне куће;
голубови, у стамбеној згради, дворишту стамбене зграде, породичној кући, дворишту породичне
куће, заједничком дворишту са већим бројем породичних кућа.
Члан 4.
Услови и начин држања кућних љубимаца и домаћих животиња зависе од:

1. врсте кућних љубимаца и домаћих животиња;
2. врсте стамбеног објекта у којем или у чијем дворишту држалац домаћих животиња, односно
кућних љубимаца држи домаће животиње, односно кућне љубимце и
3. подручја општине у коме се стамбени објекат држаоца домаћих животиња, односно кућних
љубимаца налази.
Члан 5.
Зависно од врсте кућних љубимаца и домаћих животиња, услови и начин држања се
разликује у односу на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

псе и мачке;
куниће;
живину;
копитаре и папкаре;
голубове;
пчеле и
егзотичне птице и животиње.
Члан 6.

У зависности од врсте стамбеног објекта у којем или у чијем дворишту држалац држи
домаће животиње односно кућне љубимце, услови и начин држања разликују се у односу на то да
ли се ради о:
1. објекту вишепородичног становања без дворишта;
2. објекту вишепородичног становања (са два или више стана) са заједничким двориштем;
3. објекту породичног становања (са једним станом) са двориштем.
У погледу броја кунића, живине, копитара и папкара који се могу држати у дворишту стамбеног
објекта у објектима за држање домаћих животиња, режим држања се разликује у зависности од
тога, да ли се стамбени објекат налази на подручју насељеног места Пландиште или на подручју
осталих насељених места на територији Општине.
Члан 7.
На територији општине Пландиште, не могу се држати папкари и копитари и то:
-

На удаљености мањој од 50 m од границе грађевинских парцела стамбених блокова колективног
становања;
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На удаљености мањој од 100 m, од границе грађевинских парцела здравствених, васпитно
образовних објеката и верских објеката;

У центру насељеног места Пландиште, тј. у централној зони садржаја која је регулисана Планом
детаљне регулација Пландишта, забрањено је држање копитара и папкара.
Члан 8.
У објектима колективног становања могу се држати пси и мачке, голубови, украсне и егзотичне
птице и животиње и то под условима и на начин прописан овом одлуком.

Члан 9.
У објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања у Пландишту могу се држати
домаће животиње и кућни љубимци само за сопствене потребе под условима и на начин
прописаним овом одлуком.
Члан 10.
У објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања сеоског типа, могу се држати
све врсте животиња из члана 2 и члана 3 ове одлуке под условима и на начин прописан овом
одлуком.
Члан 11.
Држалац животиње, дужан је да држи животињу на начин којим не угрожава њену добробит, и да јој
обезбеди услове у којима животиња може да остварује своје физиолошке и друге потребе својствене врсти, као
што су исхрана и напајање, одговарајући хигијенско–санитарни услови простора у којем борави, физичка,
психичка и термичка удобност, сигурност, испољавање основних облика понашања, социјални контакт са
животињама исте врсте, одсуство непријатних искустава као што су бол, патња, страх, стрес, болести и
повреде, као и неопходну ветеринарску негу и здравствену заштиту у складу са посебним прописима.
Држалац животиње, дужан је да правилним држањем и другим мерама и средствима спречи да
животиња узнемирава и угрожава људе, друге животиње и околину.

II ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
Члан 12.
Кућни љубимци у смислу ове Oдлуке јесу: пси и мачке, украсне птице, неке врсте егзотичних и
дивљих животиња, мали глодари, тераријумске, акваријумске и друге животиње, које се држе ради
дружења.
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1. Пси и мачке
Члан 13.
У објектима или зградама колективног становања једно домаћинство може држати у стану једног
пса и две мачке.
Подмладак животиња из става 1. овог члана домаћинство може се држати најдуже до 4 месеца
старости.
У дворишту са већим бројем породичних кућа могу се држати највише два пса и две мачке, а
њихов подмладак најдуже до 4 месеца старости.
У дворишту породичне куће могу се држати три пса и три мачке и њихов подмладак најдуже до 4
месеца старости.
Пси и мачке могу се држати на начин који не узнемирава трећа лица.
Члан 14.
У заједничком стану пси и мачке могу се држати под условима прописаним овом одлуком само
ако постоји сагласност сустанара.
Члан 15.
У објектима или зградама колективног становања није дозвољено држање паса или мачака на
балкону, тераси или лођи, на тавану, у подруму или другој заједничкој просторији.
Члан 16.
Држалац пса је дужан да у дворишту обезбеди за пса одговарајућу кућицу, да је редовно чисти,
одржава и дезинфикује.
Пас може слободно да се креће само у стану или у ограђеном простору у дворишту (под
условом да неће моћи да напусти двориште), а ван ограђеног простора мора бити везан. У оба
случаја пас не сме да угрози или узнемири пролазнике или суседе.
Држалац пса је дужан да на улазним вратима–капији на видном месту истакне натпис: ''ЧУВАЈ
СЕ ПСА".
Члан 17.
Бокс, односно кућице за пса, морају бити удаљени најмање 5 m од најближе стамбене зграде
или пословног објекта на суседној парцели, односно кућа у дворишту са већим бројем породичних
кућа.
Члан 18.
У дворишту пословног објекта пас мора бити везан, осим ван радног времена објекта, у циљу
обезбеђења објекта.
Уколико се пси држе у дворишту пословног објекта, држалац је обавезан да обезбеди адекватне
кућице примерене величини и броју паса.
Држалац пса је дужан да на улазним вратима–капији на видном месту истакне натпис: ''ЧУВАЈ
СЕ ПСА".
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Члан 19.
У заједничком дворишту пас се може држати под условима прописаним чланом 13. ове одлуке
ако постоји сагласност свих корисника заједничког дворишта.
Члан 20.
Изузетно у дворишту породичне куће може се држати и већи број паса од броја прописаног у
члану 13. ове одлуке, у броју и на начин који не угрожава њихову добробит, у складу са посебним
прописима, под условом да је простор у којем се држе пси адекватно ограђен и удаљен 15 m од
стамбених или пословних објеката на суседним парцелама и да се налази у делу дворишта које
није окренуто према јавним површинама.
У дворишту породичне куће у насељеном месту може се држати већи број паса од броја
прописаног у члану 13. ове одлуке уколико је власник регистровао пансион за кућне љубимце,
одгајивачницу или прихватилиште за напуштене животиње, испуњава услове за заштиту добробити
животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме, у складу са Законом о добробити
животиња и уписан је у Регистар објеката који води надлежно Министарство, у складу са законом
којим се уређује ветеринарство.
Извођење паса и мачака
на површине јавне намене и површине у јавном коришћењу
Члан 21.
Површина јавне намене и површине у јавном коришћењу (у даљем тексту: јавне површине), у
смислу одредаба ове одлуке јесу: јавне саобраћајне површине, јавне зелене површине, површине
око објекта јавне намене и неизграђено грађевинско земљиште намењено за уређење или изградњу
објеката јавне намене или јавних површина и површине које планским документом нису одређене
као површине јавне намене, а доступне су већем броју грађана, као што су изграђене и уређене
саобраћајне и зелене површине унутар и између блокова зграда, између зграда, унутар отворених
тржних центара и слично.
Члан 22.
Држалац пса може да изводи пса ван затвореног простора само на кратком поводнику и са
заштитном корпом на њушци, осим паса малих раса као што су пекинезери, пинчеви, јоркширски,
шкотски, норвички теријери, кокер шпанијери и слично, који се могу изводити без корпе на њушци са
одговарајућим поводником.
Пси расе ''пит бул теријер'' могу се изводити ван затвореног простора само на кратком
поводнику и са заштитном корпом на њушци.
При извођењу пса на оковратнику мора бити причвршћена регистарска ознака у складу са
посебним прописом.
Члан 23.
Велики пси (шарпланинци, добермани, доге, немачки овчари и сл.) могу се изводити у паркове и
места за извођење паса само на кратком поводнику и са заштитном корпом на њушци. Слободно
могу да се крећу под контролом држаоца пса и без заштитне корпе на њушци ловачки пси за време
лова, овчарски пси за време чувања стоке, штенад до 4 месеца старости и пси малих раса
(пекинезери, чиваве и сл.).
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Члан 24.
Уколико пас или мачка, при извођењу из стана, загаде заједничко степениште или друге
заједничке просторије, држалац животиња је дужан да без одлагања загађену површину очисти и
опере.
Уколико пас или мачка загаде јавне површине, држалац животиње је дужан да их без
одлагања очисти.
Члан 25.
Држалац пса је дужан да региструје пса у ветеринарској станици којој су поверени ови послови
на начин одређен посебним прописом.
Члан 26.
Држаоци паса и мачака обавезни су да једном у току године односно сваки пут када се укаже за
тим потреба вакцинишу ове животиње против беснила и других заразних болести.
Члан 27.
Држалац, као и лице које изводи пса или мачку на јавну површину, дужан је да исте изводи на
поводнику.
Држалац, као и лице које изводи пса, сноси пуну одговорност за његово понашање на јавној
површини.
Ако пса изводи лице млађе од 18 година, одговорност за понашање пса сноси држалац пса, у
складу са посебним прописом.
Члан 28.
Забрањено је пуштати пса са поводника да се слободно креће у делу парка и друге јавне зелене
површине, у којем се налази дечје игралиште, као и у делу под цветним засадом.
Члан 29.
Забрањено је уводити псе и мачке у:
1. објекте које користе органи државне управе и локалне самоуправе;
2. објекте и просторије за здравствену заштиту грађана;
3. објекте и просторије у којима се обавља васпитно–образовна делатност и обезбеђује
смештај, боравак и исхрана деце, ученика и студената;
4. објекте за производњу, контролу и промет лекова;
5. објекте за производњу, смештај и промет животних намирница;
6. објекте културе (биоскопе и сл.);
7. спортске објекте (отворене и затворене);
8. верске објекте.
Забрањено је уводити псе и мачке и у остале објекте јавне намене, уколико је истакнута забрана
у виду налепнице.
Ограничења из овог члана не односе се на службене псе у току полицијске акције, под
контролом водича, као и на посебно обучене псе у пратњи лица са посебним потребама.
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Члан 30.
У случају да пас или мачка приликом извођења на јавну површину озледи неко лице, држалац
или лице које их изводи, дужан је да одмах обавести надлежну ветеринарску инспекцију и да даље
поступа по мерама које инспекција наложи, у складу са посебним прописом.
2. Украсне и егзотичне птице
Члан 31.
Украсне птице могу се држати у кавезу у стану, у стамбеној згради, у породичној кући и у
пословном објекту, као и у посебном објекту или кавезу у дворишту породичне куће или пословног
објекта, у броју и на начин који не угрожава њихову добробит, у складу са посебним прописима.
Украсне птице могу се држати у посебном објекту или кавезу у дворишту стамбене зграде и у
дворишту са већим бројем породичних кућа, у броју и на начин који не угрожава њихову добробит,
по претходно прибављеној сагласности свих власника, односно корисника дворишта.
Украсне птице могу се држати на начин који не узнемирава трећа лица, и уколико се обезбеди
заштита животне средине у складу са посебним прописима.
Члан 32.
У објектима индивидуалног становања свих типова, просторијама за држање животиња тих објеката или
у двориштима у кавезима могу се држати украсне и егзотичне птице, а у циљу размножавања и продаје само
под условом да се претходно прибави сагласност ветеринарске инспекције.
Члан 33.
Приликом промене места боравка и одвођења код ветеринара, украсне птице морају да се држе у
одговарајућим кавезима, прилагођеним врсти и величини животиње.
3. Егзотичне и дивље животиње као кућни љубимци
Члан 34.
Егзотичне и дивље животиње могу се држати као кућни љубимци, на основу решења о
одобрењу држања, које доноси надлежни орган, у складу са законом којим се уређује добробит
животиња и прописима о заштити природе.
Члан 35.
Егзотичне и дивље животиње, као кућни љубимци, могу се држати у стану у стамбеној згради, и
у породичној кући у броју и на начин који је прилагођен врсти и условима њиховог природног
станишта.
У дворишту породичне куће, егзотичне и дивље животиње могу се држати искључиво у
засебним објектима, изграђеним од чврстог материјала, у броју и на начин који је прилагођен врсти
и условима њиховог природног станишта.
Егзотичне животиње могу се држати на начин који не узнемирава трећа лица.
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Члан 36.
Забрањено је држати егзотичне и дивље животиње, као кућне љубимце у дворишту стамбене
зграде и у дворишту са већим бројем породичних кућа.
Члан 37.
Забрањено је изводити на јавне површине и ван простора у којем бораве егзотичне и дивље животиње, које
се држе као кућни љубимци, осим приликом промене места боравка и одвођења код ветеринара, и то у
одговарајућим транспортерима, прилагођеним врсти и величини животиње.
4. Мали глодари, тераријумске и акваријумске животиње
Члан 38.
Мали глодари, тераријумске и акваријумске животиње, као кућни љубимци, могу се држати у
стану у стамбеној згради, у породичној кући и пословном објекту на начин који не угрожава њихову
добробит, у складу са посебним прописима.
Животиње из става 1. овог члана морају се држати на начин који онемогућава да напусте простор у којем се
налазе и тиме угрозе околину.
Животиње се морају држати на начин који не узнемирава трећа лица.
Члан 39.
Приликом промене места боравка и одвођења код ветеринара мали глодари, тераријумске и акваријумске
животиње морају да се држе у одговарајућим транспортерима, прилагођеним врсти и величини животиње.
III ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
1. Перната живина
Члан 40.
Перната живина може се држати у дворишту породичне стамбене зграде, у посебном објекту,
ограђеном простору или кавезу, који испуњава услове заштите добробити истих у погледу простора,
просторија и опреме, у складу са посебним прописима.
Дозвољени број за држање пернате живине је до 40 условних грла.
Перната живина може се држати и на отвореном простору у дворишту под условом да је ограђен
тако да се спречава неконтролисан излазак живине и изграђен тако да се може хигијенски
одржавати.
Члан 41.
Посебан објекат, ограђен простор или кавез за држање живине из члана 40, морају бити
удаљени:
- за пернату живину од 1-20 условних грла најмање 10 m од најближег стамбеног објекта
изграђеног на истој парцели, а 20 m од стамбеног или пословног објекта на суседној парцели
и морају да се налазе у делу дворишта које није окренуто према јавним површинама,
односно у економском делу дворишта.
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- за пернату живину од 20-40 условних грла најмање 20 m од најближег стамбеног објекта
изграђеног на истој парцели, а 50 m од стамбеног или пословног објекта на суседној парцели
и морају да се налазе у делу дворишта које није окренуто према јавним површинама,
односно у економском делу дворишта.
Минимална удаљеност два објекта која имају од 20-40 условних грла мора износити 200 m.
Члан 42.
Перната живина може се држати у дворишту са већим бројем породичних кућа, по претходно
прибављеној сагласности свих власника, односно корисника дворишта.
Перната живина може се држати на начин који не узнемирава трећа лица, и уколико се обезбеди
заштита животне средине у складу са посебним прописима.
2. Копитари и папкари
Члан 43.
Копитари и папкари могу се држати у дворишту породичне куће, у посебним објектима
(затвореним или отвореним), који испуњавају услове за заштиту њихове добробити у погледу
простора, просторија и опреме, у складу са посебним прописима.
Дозвољени број за држање копитара и папкара је до 100 условних грла.
Животиње из става 1. oвог члана могу се држати на начин који не узнемирава трећа лица, и
уколико се обезбеди заштита животне средине у складу са посебним прописима.
Објекти за држање стоке морају бити изграђени од тврдог материјала (и затворени и отворени
објекти) који могу да се чисте и дезинфикују, да буду осветљени, са природном вентилацијом, са
подовима од непропустљивог материјала, вратима окренутим према дворишту и нагибом према
каналу за одвођење осоке и ђубрета у прихватни базен (за осоку), односно ђубриште.
У летњим месецима копитари и папкари могу се држати испод надстрешнице под условом да се
обезбеди одвођење нечистоће.
Члан 44.
Прихватни базен за осоку и ђубриште мора бити изграђен од непропустљивог материјала тако да не може
доћи до загађења земљишта, вода и подземних вода, тј. Осока и друге воде (нпр. Киша) које се сливају са
ђубришта.
Прихватни базен за осоку мора редовно да се чисти (најмање два пута годишње) и не може бити
прикључен на јавну канализацију.
Прихватни базени за осоку и ђубриште, за објекте из члана 43. морају бити удаљени најмање 20
m од стамбеног или пословног објекта изграђеног на истој или суседној парцели и удаљени од
чесме, бунара или другог извора водоснабдевања најмање 25 m.
Члан 45.
Копитари и папкари могу се држати на начин који не узнемирава трећа лица и уколико се
обезбеди заштита животне средине, у складу са посебним прописима.
Члан 46.
Објекти из члана 43, морају бити удаљени:
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- за копитаре и папкаре од 1-20 условних грла најмање 10 m од најближег стамбеног објекта
изграђеног на истој парцели, а 20 m од стамбеног или пословног објекта на суседној парцели
и морају да се налазе у делу дворишта које није окренуто према јавним површинама,
односно у економском делу дворишта.
- за копитаре и папкаре од 20-100 условних грла најмање 20 m од најближег стамбеног
објекта изграђеног на истој парцели, а 50 m од стамбеног или пословног објекта на суседној
парцели и морају да се налазе у делу дворишта које није окренуто према јавним
површинама, односно у економском делу дворишта.
Минимална удаљеност два објекта која имају од 20-100 условних грла мора износити 200 m.
3. Кунићи
Члан 47.
Кунићи могу да се држе у објектима и просторијама за држање животиња, и двориштима
индивидуалне стамбене изградње свих типова у ограђеном простору или у кавезу.
Објекат или просторија за држање животиња, ограђени простор или кавез за држање кунића
мора да буде изграђен од тврдог материјала који се може лако чистити и одржавати.
Ако двориште, објекат или просторију за држање животиња користи више власника или
корисника, кунићи се могу држати под условима прописаним овом одлуком само ако се с тим
сагласе сви власници, односно корисници дворишта, објекта или просторије за држање животиња.
Члан 48.
Посебан објекат, ограђен простор или кавез за држање кунића, мора бити удаљен најмање 10 m
од најближег стамбеног објекта изграђеног на истој парцели, а 15 m од стамбеног или пословног
објекта на суседној парцели.
Кунићи се могу држати на начин који не узнемирава трећа лица, и уколико се обезбеди заштита
животне средине у складу са посебним прописима.
4. Пчеле
Члан 49.
На територији општине Пландиште пчеле се могу држати под следећим условима:
1. На изграђеним парцелама са објектима индивидуалног становања и породичним стамбеним
зградама могу се у дворишту држати пчелињаци до 10 кошница под условом да су удаљени
најмање 50 m од свих суседних стамбених објеката, објеката за држање животиња и објеката за
снабдевање водом, а улаз у кошнице не сме бити окренут према овим објектима;
2. Пчелињаци преко 10 кошница могу се држати односно постављати на отвореном простору
тако да су удаљени најмање 100 m од свих стамбених суседних објеката и јавних површина,
објеката за држање стоке и јавних путева, а улаз у кошнице не сме бити окренут према овим
објектима.
Члан 50.
Држалац пчела је дужан да предузима све мере редовног одржавања пчелињих друштава.
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Уколико је пчелињак на паши ван насељеног места и држалац није стално присутан, без обзира
на број кошница, мора на видном месту да истакне своје име и презиме и пуну адресу, а кошнице да
обележи редним бројевима.
Уколико двориште користи више власника или корисника, пчеле се могу држати под условима
прописаним овом одлуком само ако се са тим сагласе сви власници, односно корисници дворишта.
Пчеле се могу држати на начин који не узнемирава трећа лица у складу са посебним
прописима
5. Голубови
Члан 51.
Голубови се могу држати у објектима колективног становања у посебно изграђеним
просторијама на тавану или објектима на крову или заједничкој тераси уз претходно прибављену
сагласност свих станара, под условом да се не узнемиравају суседи и да се не загађује околина.
Голубови се могу држати у објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања у посебним
просторијама на тавану или у посебно изграђеним одговарајућим објектима или кавезима у дворишту које су
изграђене од дасака, жице или од сличног материјала.
У таквим објектима се могу држати спортски и привредни голубови а неконтролисано држање дивљих
голубова није дозвољено.
Члан 52.
Ако двориште, таван или објекат за држање животиња користи више власника или корисника,
голубови се могу држати под условима прописаним овом одлуком само ако се са тим сагласе
сви власници, односно корисници дворишта, тавана или објекта за држање животиња.
IV УСЛОВИ И НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА
НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА
Члан 53.
До изградње Прихватилишта за псе, послове хватања, превоза, смештаја, збрињавања и хумане
еутаназије ухваћених паса луталица, напуштених и изгубљених паса, као и паса одузетих по налогу
ветеринарског или општинског инспектора овлашћеног за надзор по овој одлуци, обављаће
ангажовани извођач, односно овлашћена Служба зоохигијене, по потписаном Уговору.
Члан 54.
После сваке акције хватања паса ангажовани извођач односно овлашћена Служба зоохигијене и
надлежни инспектор органа јединице локалне самоуправе сместиће животињу у карантин.
После тога сачињавају Записник који садржи следеће податке:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

датум хватања;
место хватања;
укупан број ухваћених паса;
број паса које су одмах преузели власници или држаоци;
број паса који су одмах удомљени;
кратак опис сваке ухваћене јединке (врста, пол, боја длаке, величина, опис шаре, посебни знаци,
идентификационе ознаке ако постоје и сл.).
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Ангажовани извођач, односно овлашћена Служба зоохигијене дужна је да надлежном органу
јединице локалне самоуправе након завршених неопходних третмана на животињама, уз обавезну
фотодокументацију, накнадно достави Записник који садржи:
1. третман или третмане на које је пас упућен;
2. време боравка у Прихватилишту;
3. детаљне податке о одласку животиње из Прихватилишта (обележена микро-чипом, кастрирана
или стерилисана, преузета од власника, удомљена индивидуално или у колективном центру,
пуштена на слободу, еутанизирана и сл.).
V ЗАБРАНЕ У ПОГЛЕДУ ДРЖАЊА, ХВАТАЊА И ПОСТУПАЊА
СА ДОМАЋИМ ЖИВОТИЊАМА И КУЋНИМ ЉУБИМЦИМА
Члан 55.
Забрањено је:
1. злостављање и напуштање кућних љубимаца и домаћих животиња;
2. хватање кућних љубимаца и домаћих животиња, осим од стране овлашћеног предузећа;
3. увођење кућних љубимаца и домаћих животиња у дечја игралишта или на друга јавна места где
се окупља велики број грађана супротно одредбама ове одлуке, као и на местима која су истакла
знак који указује да је забрањено увођење животиња;
4. појење кућних љубимаца и домаћих животиња на јавним чесмама и бунарима намењеним за
водоснабдевање грађана;
5. држање паса и мачака на ходницима и другим заједничким просторијама колективне стамбене
зграде, балконима и терасама, као и на јавним површинама;
6. држање опасних паса у заједничком дворишту стамбене зграде;
7. хушкати једног пса на другог, хушкати пса на човека, као и организовати борбе паса;
8. држање голубова на терасама, балконима, лођама и заједничким терасама колективних
стамбених зграда;
9. држање и збрињавање домаћих животиња супротно одредбама ове Одлуке.
VI НАДЗОР
Члан 56.
Надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа Општине Пландиште, путем
Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине,
комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке обавља комунални инспектор.
Држалац животиње дужан је да надлежном инспектору омогући несметано вршење послова,
омогући приступ објектима и животињама и стави на увид сва потребна документа као и да у
остављеном року достави потребне податке и поступи по налогу.
Надлежна инспекција обавезна је да донесе решење о забрани држања животиња на начин који
није у супротности са одредбама ове одлуке.
Надлежна инспекција овлашћена је да власницима или држаоцима животиња, решењем наложи
да у одређеном року отклоне недостатке или неправилности у погледу држања животиња у смислу
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одредаба ове одлуке, уколико не поступе по решењу за отклањање недостатака или неправилности
у држању животиња.
На решење инспектора може се уложити жалба Општинском већу општине Пландиште у
року од 15 дана од дана достављања решења.
Члан 57.
Уклањање животиња у поступку принудног извршења извршиће се на терет власника, односно
држаоца и то тако што ће се животиња предати служби којој је поверено хватање и збрињавање
животиња, или тако што ће се животиња (стока, живина, кунићи) предати одговарајућој организацији
или предузетнику (одгајивачу, кланици и сл.) уз надокнаду од које држаоцу припада износ накнаде
умањен за трошкове принудног извршења.
Члан 58.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је дужан и овлашћен да контролише:
1. испуњеност услова и начин држања домаћих животиња у зависности од врсте објекта и подручја
општине у коме се објекат налази;
2. број домаћих животиња у зависности од врсте објекта у којима се држе;
3. поступање са напуштеним и изгубљеним домаћим животињама и
4. испуњеност других услова у складу са овом одлуком.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1.
2.
3.
4.

држи псе и мачке супротно одредбама чланова 16, 17 и 18 ове одлуке;
испрљану површину не очисти без одлагања (члан 24 ове одлуке);
држи украсне и егзотичне птице супротно члановима 31, 32 и 33 ове одлуке;
држи мале глодаре, тераријумске и акваријумске животиње супротно члановима 38 и 39 ове одлуке.
Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

5.
6.
7.
8.
9.
10.

поступа супротно одредбама чланова 25, 26 и 27 ове одлуке;
поступа супротно забранама члана 29 ове одлуке;
држи егзотичне и дивље животиње супротно члановима 36 и 37 ове одлуке;
држи куниће противно одредбама члана 48 ове одлуке;
држи голубове противно одредбама чанова 51 и 52 ове одлуке;
поступа супротно забрани из члана 55 ове одлуке.
Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

11.
12.
13.
14.

поступа супротно забранама члана 28 ове одлуке;
држи пернату живину противно одредбама члана 41 ове одлуке;
држи копитаре и папкаре противно одредбама чланова 43, 44 и 46 ове одлуке;
држи пчеле противно одредбама чланova 49 и 50 ове одл
За прекршај из члана 16, 17 и 18 казниће се правно лице, новчаном казном у износу од
30.000,00 динара.
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За прекршај из чланова 41, 42, 43 и 44 казниће се правно лице, новчаном казном у износу
од 150.000,00 динара.
За прекршај из члана 16, 17 и 18 казниће се предузетник, новчаном казном од 15.000,00
динара.
За прекршај из чланова 41, 42, 43 и 44 казниће се предузетник, новчаном казном од 75.000,00
динара.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
Власник или држалац домаћих животиња дужан је да прихватне објекте за држање стоке,
базене за осоку и ђубриште усклади са одредбама из члана 43 и 44 ове Одлуке у року од годину
дана од дана ступања на снагу исте.
Члан 61.
Држалац животиња дужан је да начин држања домаћих животиња усклади са одредбама ове Одлуке, у
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Држалац животиња-пса из члана 13 ове Одлуке, дужан је да у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке, прибави сагласност сустанара.
Држалац животиње у заједничком дворишту објекта породичног становања из члана 19 ове
Одлуке, дужан је да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, прибави одговарајуће
сагласности.
Члан 62.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-18/2017-I
Дана: 28.06.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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152.
На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016),
члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 20. став 1. тачка 3.
Оснивачког акта ЈП „Полет“ Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 7/2017 – пречишћен текст), члана
40. став 1. тачка 31. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и
3/2015) и захтева ЈП „Полет“ Пландиште за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о цени комуналне
услуге, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 28.06.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“
ПЛАНДИШТЕ О УВОЂЕЊУ НАКНАДЕ ПО ВОДОМЕРУ
1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште о увођењу
накнаде по водомеру на подручју општине Пландиште број 1-08/2017-03/03 од 12.05.2017. године.
2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 352-16/2017-I
Дана: 28.06.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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153.
На основу члана 70. Закона о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 89/2015), члана 32. став 1.
тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др.
закон), члана 69. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 4.
Оснивачког акта ЈП „Полет“ Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 7/2017 – пречишћен текст), члана 9.
Статута ЈП „Полет“ Пландиште бр. 1-49/2017 и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), по захтеву ЈП „Полет“ Пландиште број 1110/2017 од 25.05.2017. године за давање сагласности на обављање делатности газдовања шумама и
шумским земљиштем, као и подизање нових шума, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана
28.06.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ НА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ШУМСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ, КАО И ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ШУМА

1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном предузећу „Полет“ Пландиште на обављање делатности газдовања
шумама и шумским земљиштем, као и подизање нових шума (делатност 02.10 Гајење шума и остале шумарске
делатности).

2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 322-3/2017-I
Дана: 28.06.2017. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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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

