
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ

Година XXXIII Број 11 30.03.2017. Годишња претплата
2100,00 динара

99.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014 – др. закон), члана 49. став 1. и 56. став 6. и 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011), а у вези члана 57. Пословника Скупштине општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници
одржаној дана 30.03.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Пландиште ОЛИНЕ РОДИЋ.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
34/2010 - Одлука УС и 54/2011), прописано је да када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на
изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику исте политичке странке, да мандат новог
одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат и да се пре потврђивања мандата од
кандидата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.

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

Мандатно-имунитетна комисија је на седници одржаној дана 22.03.2017. године утврдила да је следећи
кандидат на наведеној коалиционој изборној листи и припадник исте политичке странке – Српска напредна
странка коме није био додељен мандат одборника, а који је дао писмену сагласност да прихвата мандат
одборника, Олина Родић, те да су испуњени Законом прописани услови за доделу мандата одборника
наведеном кандидату.

На основу напред изнетог и Извештаја Мандатно-имунитетне комисије број: 02-45/2017-I од 22.03.2017.
године, Општинска изборна комисија Општине Пландиште је у складу са чланом 48. став 2. а у вези члана 59.
наведеног Закона усвојила Извештај о додели мандата за одборника у Скупштини општине Пландиште број:
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013-9/2017-I од 24.03.2017. године, а у складу са чланом 45. наведеног Закона издала Олини Родић уверење да
је изабрана за одборника Скупштине општине Пландиште број: 013-8/2017-I од 24.03.2017. године.

Мандатно-имунитетна комисија је на седници одржаној дана 24.03.2017. године утврдила Предлог Решења
о потврђивању мандата одборника Олине Родић, што је и констатовала у свом Извештају број: 02-47/2017-I од
24.03.2017. године.

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Олини Родић, Велика Греда, ул. Маршала Тита бр. 162,
2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску

администрацију - Oдсек за финансије и буџет, привреду и ЛЕР и
3. Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-48/2017-I
Дана: 30.03.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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100.

На основу члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016),
члана 20. став 1. тачка 3. и члан 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 15. став 1. тачка 4.  и члан 40. став 1. тачка 2. Статута Општине
Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште је
на седници од 30.03.2017. године донела

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (ПРВИ

ДОПУНСКИ БУЏЕТ)

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист општине Пландиште“, бр. 28/2016)
у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине износ:
„540.240.105“ замењује се износом: „476.810.105“.

У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: „ 540.240.105 “ замењује се
износом: „476.810.105“.

У члану 2. План расхода по програмима износ: "522.300.000“ замењује се износом „476.810.105“.
У члану 3. у ставу 1. Средства  текуће буџетске резерве износ: "8.240.000“ замењује се износом „2.906.597“.

Члан 2.

У посебном делу у члану 5. Приходи и примања буџета за 2017. годину, према економској класификацији
вршиће се следеће измене и допуне:

Укупно  економска класификација 711 000 – Порез на доходак, добит и капитална добра износ:
„80.185.000 “  замењује се износом: „90.185.000“.

Економска класификација 711111 – Порез на зараде износ: „66.390.000 “ замењује се износом: „76.390.000”.

Укупно  економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „43.300.000 “ замењује се
износом: „48.800.000“.

Економска класификација 713121 – Порез на имовину износ: „20.000.000“ замењује се износом: „23.000.000“.
Економска класификација 713122 – Порез на имовину осим на земљиште износ: „15.000.000“ замењује се

износом: „17.000.000“.
Економска класификација 713423 – Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и

ваздухопловима, по решењу Пореске управе износ: „1.500.000“ замењује се износом: „2.000.000“.

Укупна економска класификација 733 000 – Трансфери од других нивоа власти: „288.330.105 “
замењује се износом: „205.600.105“.

Економска класификација 733 154 – Текући наменски трансфери у ужем смислу, од од Републике у корист
нивоа општине додаје се износ од: „2.660.000“.

Економска класификација 733 156 – Текући наменски трансфери – извор 07, у ужем смислу, од АП
Војводине у корист нивоа општине додаје се износ од: „3.300.000“ и укупан износ од „2.500.000“ замењује се
износом од „6.000.000“.
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Економска класификација 733 251 – Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист
Општине – износ од: „88.890.000“ брише се.

Укупна економска класификација 742 000 – Приходи од продаје добара и услуга: „14.575.000 “
замењује се износом: „18.285.000“.

Економска класификација  742255 – Такса за озакоњење објеката додаје се износ од: „3.700.000“.

Укупна економска класификација 811 000 – Примања од продаје непокретности: „2.500.000 “
замењује се износом: „2.600.000“.

Економска класификација 811153 – Примања од продаје станова у корист нивоа општине додаје се износ
од: „100.000“.

Укупни приходи и примања у износу: „540.240.105“ замењују се износом „476.810.105“.

У Посебном делу у члану 6. вршиће се следеће измене:

У члану 6. у ставу 1. износ: „540.240.105 “ замењују се износом „476.810.105“.

У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака буџета за 2017. годину, према
програмима, програмској активности  и економској класификацији вршиће се следеће измене и допуне:

Раздео 2, глава 2.01 – Председник и Општинско веће општине Пландиште Функционална
класификација 111, Програм 16: Политички систем Локалне самоуправе, Програмска активност 0002 -
Функционисање извршних органа, вршиће се следеће измене:

Позиција 18, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту износ: „1.500.000“ замењује се
износом „700.000“.

Укупно за ПА 0002 - Функционисање извршних органа - износ: „9.130.000“ замењује се износом: „8.330.000“.

Укупно Раздео 2. – Председник и Општинско веће општине Пландиште - износ: „9.130.000“
замењује се износом: ''8.330.000“.

Раздео 3,  глава 3.01 – Општинска управа општине Пландиште, Функционална класификација 130,
Програм 15: Локална самоуправа, Програмска активност 0001 –Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, вршиће се следеће измене:

Позиција 27, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „8.500.000“ замењује се износом
„13.500.000“.

Позиција 30, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „4.000.000“ замењује се
износом „5.500.000“.

Позиција 34, економска класификација  482 – Порези, обавезне таксе и казне износ од: „300.000“ замењује се
износом од „400.000“.

Укупно за ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина износ: „99.970.000“ замењује
се износом: „106.570.000“.

Програмска активност 0014 – Ванредне ситуације – вршиће се следеће измене:

Позиција 47, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „50.000“ замењује се износом
„300.000“.
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Позиција 49, економска класификација 484 – Накнада штете услед елементарне непогоде износ: „450.000“
замењује се износом „200.000“.

Укупно за ПА 0014 – Ванредне ситуације износ: „700.000“, остаје на истом нивоу.

Пројекат П/010 – Санација Основне школе „Доситеј Обрадовић“ и стручни надзор, вршиће се
следеће измене:

Позиција 67, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „88.890.000“ брише се.

Укупно за Пројекат П/010 ОШ „Доситеј Обрадовић“ и стручни надзор износ: „95.990.000“ замењује се
износом од „7.100.000“.

Укупно за програм 15 – Локална самоуправа, износ од „264.916.108“ замењује се износом од „181.126.108“.

Програм 1,  Локални развој просторног планирања, Програмска активност 0001 – Просторно и
урбанистичко планирање, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:

Додаје се нова позиција 78/1, економска класификација  5114 – Пројектна документација за изградњу
спортско – рекреативног центра у Пландишту у износу од: „3.000.000“.

Додаје се нова позиција 78/2, економска класификација  423 –Услуге по уговору за израду техничке
документације за санацију ОШ „Доситеј Обрадовић“ одељење у Маргити у износу од: „500.000“.

Додаје се нова позиција 78/3, економска класификација  423 –Услуге по уговору за израду техничке
документације за санацију ОШ „Доситеј Обрадовић“ одељење у Великом Гају у износу од: „500.000“.

Укупно за ПА 0001 –Просторно и урбанистичко планирање износ: „5.300.000“, замењује се износом од
„9.300.000“.

Укупно за Програм 1, Локални развој просторног планирања износ: „7.800.000“ замењује се износом од
„10.800.000“.

Програм 2,  Комунална делатност, Програмска активност 0001 – Управљање – одржавање јавног
осветљења, Функционална класификација 640, вршиће се следеће измене:

Позиција 80, економска класификација 425 –Текуће поправке и одржавања износ: „3.000.000“ замењује се
износом „3.250.000“.

Укупно за ПА 0001 – Управљање – одржавање јавног осветљења износ: „3.000.000“, замењује се износом
од „3.250.000“.

Програмска активност 0004 – Зоохигијена, Функционална класификација 160 и 560, вршиће се
следеће измене:

Позиција 82, економска класификација 421 – Услуге дератизације, износ: „500.000“, замењуј се износом:
„3.288.000“.

Позиција 86, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ: „1.500.000“, замењуј се
износом: „3.546.000“.

Додаје се нова позиција 86/1, економска класификација  424 – Специјализоване услуге у износу од: „174.000“.

Укупно за ПА 0004 – Зохигијена износ: „8.100.000“, замењује се износом од „13.108.000“.
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Укупно за програм 2 – Комунална делатност, износ од „11.600.000“ замењује се износом од „16.858.000“.

Програм 3,  Локално економски развој, Програмска активност 0001 – Унапређење привредног
инвестиционог амбијента, Функционална класификација 490, вршиће се следеће измене:

Позиција 88, економска класификација 425 –Текуће поправке и одржавање – ИПА пројекат „Паметне урбане
услуге кроз примену једниственог стандарда у јавним инфраструктурама у циљу енергетске ефикасности“
износ: „0“ замењује се износом „1.500.000“.

Укупно за ПА 0001 – Унапређење привредног инвестиционог амбијента износ: „2.150.000“, замењује се
износом од „3.650.000“.

Укупно за програм 3 – Локално економски развој, износ од „6.350.000“ замењује се износом од „7.850.000“.

Програм 6,  Заштита животне средине, Програмска активност 0001 – Управљање заштитом животне
средине, Функционална класификација 560, вршиће се следеће измене:

Додаје се нова позиција 109/1, економска класификација  424 – Специјализоване услуге у износу од:
„1.584.000“.

Укупно за ПА 0001 – Управљање заштитом животне средине износ: „300.000“, замењује се износом од
„1.884.000“.

Укупно за програм 6 – Заштита животне средине, износ од „900.000“ замењује се износом од „2.484.000“.

Програм 7,  Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност 0002 –
Одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функционална класификација 451 и 360, вршиће се следеће
измене:

Позиција 114, економска класификација 426 – Материјал износ: „1.000.000“ замењује се износом „1.300.000“.
Додаје се нова позиција 114/2, економска класификација  425 – Текуће поправке и одржавање у износу од:

„400.000“.

Укупно за ПА 0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре износ: „7.455.553“, замењује се износом од
„8.155.553.000“.

Укупно за програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, износ од „7.455.553“
замењује се износом од „8.155.553“.

Програм 9,  Основно образовање, Програмска активност 0001 – Функционисање основних школа,
Функционална класификација 912, вршиће се следеће измене:

Позиција 115, економска класификација 463111 – Текући трансфери на нивоу Републике износ: „39.035.000“
замењује се износом „39.075.000“.

Укупно за програм 9 – Основно образовање, износ од „39.035.000“ замењује се износом од „39.075.000“.
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Програм 11,  Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0006 – Подршка деци и породицама
са децом, Функционална класификација 980, вршиће се следеће измене:

Позиција 119, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту – материјална помоћ
студентима прве године износ: „1.000.000“ замењује се износом „1.600.000“.

Укупно за ПА 0006 – Подршка деци и породицама са децом износ: „18.300.000“, замењује се износом од
„18.900.000“.

Додаје се нов Пројекат П/04 – „Куповина кућа са окућницом“, вршиће се следеће измене:

Додаје се нова позиција 129/1, економска класификација  472 – Накнаде за социјлану заштиту у износу од:
„2.660.000“.

Укупно за Пројекат П/04 „Куповина кућа са окућницом“ износ: „2.660.000“.

Програмска активност 0004 – Саветодавно-терапијске и социјално – едукативне услуге Центар за
социјални рад, Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене:

Позиција 130, економска класификација 463111 – Текући трансвери на нивоу Републике, износ: „10.522.050“
замењује се износом „11.322.050“.

Укупно за програм 11 – Социијална и дечија заштита, износ од „39.142.050“ замењује се износом од
„43.202.050“.

Програм 13,  Развој културе, Програмска активност 0004 – Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног информисања (По конкурсу), Функционална класификација 830, вршиће се
следеће измене:

Позиција 135, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „4.500.000“ замењује се износом
„5.000.000“.

Позиција 136, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „500.000“ брише се.
Укупно за ПА 0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

износ: „5.000.000“, остаје на истом нивоу.

Програмска активност 0005 – Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина
(По конкурсу) – вршиће се следеће измене:

Позиција 137, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „200.000“ замењује се износом
„300.000“.

Позиција 138, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „100.000“ брише се.

Укупно за ПА 0005 – Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина (по конкурсу)
износ: „300.000“, остаје на истом нивоу.

Програм 14,  Развој спорта и омладине, Пројекат П/01 „Најбољи студенти“, Функционална
класификација 160, вршиће се следеће измене:

Позиција 142, економска класификација 472 – Накнаде из буџета за социјалне заштите износ: „500.000“
замењује се износом „950.000“.

Укупно за П/01 – Најбољи студенти износ: „500.000“, замењује се износом „950.000“.
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Укупно за програм 14 – Развој спорта и омладине износ од „8.855.000“ замењује се износом од „9.305.000“.

Укупно за Главу 3.01. – Општинска управа општине Пландиште, износ од: „451.546.642.“ замењује се
износом од „384.348.642.“

Раздео 3, глава 3.02 – Индиректни корисници Општине Пландиште, Функционална класификација
911, Програм 8: Предшколска установа, Програмска активност 0001 – Функционисање Предшколске
установе, вршиће се следеће измене:

Додаје се у колони СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА – извор 07 износ од „250.000“ на
позицију 158, економска класификација 423 – Услуге по уговору. Позиција 158, економска класификација 423 –
Услуге по уговору износ: „200.000“ замењује се износом „450.000“.

Додаје се у колони СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА – извор 07 износ од „250.000“ на
позицију 159, економска класификација 424 – Специјализоване услуге. Позиција 159, економска класификација
424 – Специјализоване услуге износ: „150.000“ замењује се износом „400.000“.

Додаје се у колони СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА – извор 07 износ од „800.000“ на
позицију 160, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање . Позиција 160, економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „250.000“ замењује се износом „1.050.000“.

Додаје се у колони СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА – извор 07 износ од „2.000.000“ на
позицију 166, економска класификација 426 –Материјал. Позиција 166, економска класификација 426 –
Материјал износ: „2.000.000“ замењује се износом „4.000.000“.

Укупно за ПА 0001 - Функционисање Предшколских установа износ: „36.290.000“ замењује се износом:
„39.590.000“.

Укупно за програм 8 – Предшколска установа износ: „36.290.000“ замењује се износом: „39.590.000“.

Раздео 3, глава 3.03 – Развој културе, Функционална класификација 820, Програм 13: Развој културе,
Програмска активност 0001 – Функционисање Локалних установа културе, вршиће се следеће измене:

Позиција 170, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „650.000“ замењује се износом
„950.000“.

Позиција 172, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „750.000“ замењује се износом
„950.000“.

Укупно за ПА 0001 - Функционисање Установа културе износ: „10.135.000“ замењује се износом:
„10.635.000“.

Укупно за програм 13 – Развој културе износ: „12.485.000“ замењује се износом: „12.985.000“.

Раздео 3, глава 3.04 – Месне заједнице, Функционална класификација 160, Програм 15: Локална
самоуправа, Програмска активност 0002 – Месне заједнице, вршиће се следеће измене:

Позиција 188, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „13.380.000“ замењује се износом
„12.730.000“.

Позиција 190 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.250.000“ замењује се износом
„1.360.000“.

Позиција 192 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања износ: „700.000“ замењује се
износом „1.550.000“.

Позиција 193 економска класификација 426 – Материјал износ: „1.200.000“ замењује се износом „1.450.000“.
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Позиција 196 економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова износ: „4.452.419“
замењује се износом „4.610.919“.

Додаје се нова Позиција 196/1 економска класификација 485 – Остале накнаде штете у износу од: „50.000“.

Укупно за ПА 0002 – Месне заједнице износ: „22.842.919“ замењује се износом: „23.610.919“.

Укупно за све Месне заједнице – износ: „22.842.919“ замењује се износом: „23.610.919“.

Укупно за Раздео 3 – Индиректни корисници Општине Пландиште – износ: „523.164.561“ замењује се
износом од „460.534.561“

Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3) износ: „540.240.105'' замењује се износом: „476.810.105“.

Члан 3.

Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о  буџету општине Пландиште за 2017. годину (ПРВИ ДОПУНСКИ
БУЏЕТ) доставити Министарству финансија и Управи за трезор.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-50/2017-I
Дана: 30.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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101.

На основу члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015
- усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн. и 104/2016 – др. закон) и члана 40. став
1. тачка 3. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008,
17/2012, 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 30.03.2017. године,
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о локалним административним таксама („Службени лист општине Пландиште“, бр.
24/2008, 5/2010 и 8/2010)  члан 19.  мења се и гласи:

Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице ако:

1. У решењу или другој исправи, за коју је такса плаћена не означи да је такса плаћена, износ таксе
који је плаћени и тарифни број по коме је такса плаћена (члан 10);
2. У решењу, исправи или писмену који се издају без плаћања таксе не означи сврху издавања и на
основу којег члана ове Oдлуке је ослобађање од плаћања таксе остварено (члан 18).

Члан 2.

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-14/2017-I
Дана: 30.03.2017. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

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



Стр -353- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 11 30.03.2017.

102.

На основу члана 69. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009
испр., 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013
– одлика УС, 132/2014 i 145/2014), члана 65. Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/1995,
„Сл. лист СРЈ“, бр. 16/2001 - одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 20/2009 и 55/2013 - одлука УС,
106/2016 – аутентично тумачење), члана 6. став 1. тачка 10. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013 – усклађени дин. изн.
125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн.
и 104/2016 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште („Сл.лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној
дана 30.03.2017. године, донела је:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УСТАНОВЉЕЊЕ ПРАВА

СЛУЖБЕНОСТИ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању висине накнаде за установљење права службености на грађевинском
земљишту у јавној својини општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 21/2014)
члан 5. мења се и гласи:

„Новчаном казном у износу од:

1) 5.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко или одговорно лице,
2)  70.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице,
3) 50.000,00 динара, казниће се за прекршај предузетник,

уколико постави линијски инфраструктурни објекат без закљученог Уговора или уколико у року од 15
дана не закључи Уговор о успостављању права службености.“

Члан 2.

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-13/2017-I
Дана: 30.03.2017. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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103.

На основу члана 20. став. 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 4. став 1. и 3. и члана 13. став 1. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана 15. став 1.
тачка 6. и члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“, број: 16/2008,  17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној
дана 30.03.2017. године доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

Члан 1.

У Одлуци о комуналном реду („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 7/2013) члан  88.  мења се и гласи:
„Новчаном казном од 70.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1. јавну зелену површину уписану у регистар јавних зелених површина или другу површину која
је посебном одлуком Општине проглашена за пешачку зону користи супротно њеној намени
кретањем, заустављањем или паркирањем возила на истој (члан 8. став 2. тачка 1.);

2. омета коришћење улице или другог општинског пута, пешачке комуникације, прилаз
објектима, коришћење противпожарног пута, колског пролаза између стамбених зграда,
интерне саобраћајнице и сл. заустављањем или остављањем возила на јавној површини
(члан 8. став 2. тачка 2. и 3.);

3. не поступи по решењу да се јавна површина и неизграђено грађевинско земљиште видљиво
са јавне површине, ограде и површине око зграда, доведу у уредно и чисто стање (чл. 9-13.);

4. не поступи по решењу да се отвори за убацивање огревног и другог материјала покрију
одговарајућим затварачима и да се доведу у стање прописано овом одлуком (члан 14.);

5. јавну површину прља, баца на њу отпадке свих врста, наноси на њу нечистоћу и други
материјал (блато, уље, мазиво и сл.) и на други начин доводи у неуредно и прљаво стање
(члан15. став 1.);

6. остави на јавној површини предмет који није примерен њеној намени и којима се јавна
површина доводи у неуредно стање (члан 15. став 2.);

7. на јавну површину исписује рекламе, графите и друге натписе или те површине на други
сличан начин прља и оштећује (члан 15. став 3.);

8. прави малтер и меша бетон, односно изводи друге радове на начин којим се проузрокује
оштећење јавне површине (члан 15. став 4.);

9. на улици, тргу и другој површини јавне намене и на површини у јавном коришћењу, продаје
робу или врши друге делатности изван продајног објекта (продавница или привремених
објеката и сл.), осим у случајевима када је то дозвољено овом одлуком, другим прописима
општине или законом (члан 15. став 5.);

10. оштећује или уклања затварач са отвора из члана 14. ове одлуке (члан 15. став 6.);
11. не поступи по решењу да се на јавној површини одложен грађевински материјал, огрев и

други материјал, односно остављен предмет уклони или да се за исто прибави одобрење
надлежног органа, односно да се исти одложи у складу са издатим одобрењем (члан 27.);

12. не поступи по решењу да се прибави одобрење за раскопавање јавне површине у
остављеном року (члан 28.);

13. не поступи по решењу којим му је наложено да због раскопавања јавне површине ради хитне
интервенције, поднесе захтев надлежном органу за издавање одобрења за раскопавање
(члан 29. став 4.);
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14. не поступи по решењу којим се обустављају радови и одређује рок за усклађивање услова и
начина извођења радова са условима датим у издатом одобрењу (члан 35.);

15. не поступи по решењу да се раскопана јавна површина доведе у првобитно односно
техничко исправно стање (члан 36.);

16. раскопава јавну површину, осим у циљу раскопавања из члана 28. ове одлуке и у случају
када је то дозвољено другим одлукама Општине или законом (члан 37.);

17. не поступи по решењу о уклањању снега и леда као и да се спољни делови зграде доведу у
уредно и чисто стање (чл. 38-40.);

18. не поступи по решењу да се радови на спољњим деловима зграде изводе у складу са овом
одлуком односно издатим одобрењем (члан 41.);

19. не поступи по решењу да спољни делови зграде буду осветљени у складу са овом одлуком
(члан 42.);

20. не поступи по решењу да се објекат, уређај или опрема постављена на спољни део зграде
супротно овој одлуци или издатом одобрењу, уклони и да спољни део зграде доведе у
првобитно односно технички исправно стање (члан 43. став 2.);

21. не поступи по решењу да се у остављеном року прибави одобрење за осликавање мурала,
постављање рекламних објеката и рекламних ознака и витрина на спољњем делу зграде
(чл. 44,49. и 52.);

22. не поступи по решењу да се објекат, уређај односно опрема постави, односно да се мурал
ослика, на спољни део зграде, у складу са овом одлуком односно издатим одобрењем (чл.
43-52.);

23. тресе тепих, столњак, постељину и друге ствари преко прозора, терасе односно балкона
(члан 53. став 1.);

24. не поступи по решењу да се са прозора, тераса, лођа и балкона уклоне ствари и предмети
који нарушавају изглед зграде (члан 53. став 1.);

25. оштећује, исписује графите и друге натписе, црта, лепи плакате, прља или на други начин
нарушава изглед спољњег дела зграде (члан 53. став 2.);

26. осликава мурал, или поставља натпис са називом пословног имена, заштитни или технички
уређај, рекламни објекат или рекламну ознаку, витрину, држач за заставу и посуду са
биљним засадом, на спољним деловима зграде на којима је забрањено осликавање односно
постављање (члан 53. став 3.);

27. не поступи по решењу да се отклони нарушени изглед зграде настао оштећивањем,
исписивањем графита и другог натписа, цртежа или лепљењем плаката, прљањем или на
други начин (члан 53. став 2.);

28. не поступи по решењу да се објекат, уређај или опрема постављена на спољни део зграде
доведе у исправно, уредно и чисто стање односно да њихов изглед доведе у стање
одређено одобрењем (члан 54.);

29. не поступи по решењу да се објекат, уређај или опрема по истеку периода на који је
постављање на спољни део зграде одобрено, уклони у складу са одобрењем, односно да се
спољни део зграде доведе у првобитно односно техничко исправно стање (члан 55.);

30. не поступи по решењу да се постављени објекат, уређај односно опрема измести у складу са
решењем надлежног органа (члан 61.);

31. не поступи по решењу да се комунални објекти, уређаји и опрема постављени на јавној
површини доведу у исправно, уредно и чисто стање (члан 65. став 2.);

32. не поступи по решењу да се отвори на шахтовима и сливницима на јавној површини покрију
одговарајућим поклопцима, решеткама или другим затварачима (члан 66.);

33. не поступи по решењу да се урбана опрема постави на јавну површину и на спољне делове
зграде у складу са овом одлуком и планом постављања (члан 69. став 1.);

34. не поступи по решењу да се урбана опрема постављена на јавној површини доведе у
исправно, уредно и чисто стање (члан 69. став 7.);
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35. не поступи по решењу да се инсталације и уређаји за осветљавање објеката и
амбијенталних целина доведу у исправно, уредно и чисто стање (члан 71. став 5.);

36. не поступи по решењу да се украси, инсталације и уређаји за свечано осветљење Општине
доведу у исправно, уредно и чисто стање односно да се уклоне у складу са овом одлуком
(члан 72. став 3. и 4.);

37. не поступи по решењу да се комунални објекти и опрема за оглашавање постави на јавну
површину и на спољне делове зграде у складу са овом одлуком и планом постављања (члан
75.став 1.);

38. не поступи по решењу да се комунални објекти и опрема за оглашавање постављена на
јавној површини и на спољне делове зграде доведе у исправно, уредно и чисто стање (члан
75.став 6.);

39. прља, исписује графите, црта, плакатира или на било који други начин оштећује комуналне
објекте, уређаје или опрему или урбану опрему постављену на јавну површину или на
спољни део зграде (члан 76. став 1. тачка 1.);

40. премешта или уклања комуналну или урбану опрему (члан 76. став 1. тачка 2.);
41. спречава постављање урбане опреме у складу са овом одлуком (члан 76. став 1. тачка 3.);
42. користи комуналне објекте, уређаје и опрему и урбану опрему постављену на јавну

површинуили на спољни део зграде супротно намени коју имају (члан 76. став 1. тачка 4.);
43. оставља ствари и друге предмете или на други начин омета коришћење комуналних

објеката, уређаја и опреме (члан 76. став 1. тачка 5.);
44. прља, исписује графите, црта, плакатира или на било који други начин оштећује уређаје и

инсталацију за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опрему и инсталацију за
свечано украшавање Општине и комуналне објекте и опрему за оглашавање (члан 76. став
1. тачка 6.);

45. премешта или уклања уређаје и инсталацију за осветљавање објеката и амбијенталних
целина, опрему и инсталацију за свечано украшавање Општине и комуналне објекте и
опрему за оглашавање (члан 76. став 1. тачка 7.);

46. спречава постављање уређаја и инсталација за осветљавање објеката и амбијенталних
целина, опреме и инсталација за свечано украшавање Општине и комуналних објеката и
опрему за оглашавање у складу са овом одлуком (члан 76. став 1. тачка 8.);

47. користи уређаје и инсталације за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опрему и
инсталације за свечано украшавање Општине и комуналне објекте и опрему за оглашавање
супротно намени коју имају (члан 76. став 1. тачка 9.).

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 10.000,00  динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од  50.000,00
динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 10.000,00
динара.“

Члан 2.

Досадашњи наслов после члана 88. мења се и гласи:

„Прекршајни налог“
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Члан 3.

Члан 89. мења се и гласи:

„За прекршаје из члана 88. став 1. тач. 1-2, 5-10, 16, 23, 25-26 и 44-47. издаје се пркршајни налог
у износу од:

1) за физичко лице 10.000,00  динара;
2) за одговорно лице 15.000,00  динара;
3) за правна лица 70.000,00 и предузетнике 50.000 динара.“

Члан 4.

Досадашњи наслов после члана 88. мења се и гласи:

„Наплата прекршајног налога“

Члан 5.

Члан 90. мења се и гласи:

„За прекршаје из члана 89. ове одлуке за које је овом одлуком предвиђено издавање прекршајног
налога:

Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у моменту
откривања прекршаја. Лице против кога је издат прекршајни налог својим потписом на
одговарајућем месту у налогу потврђује његов пријем.

Ако је лице за кога се сматра да је учинило прекршај одсутно и када околности откривања или
природа прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога ће се извршити путем поште или
доставне службе овлашћеног органа, у складу са одредбама о достављању из овог закона.

Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими налог, службено лице
ће га упозорити на последице одбијања пријема, унети у налог забелешку о одбијању пријема, дан и
час када је пријем одбијен чиме се сматра да је прекршајни налог уручен.

Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем
половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се
ослобађа плаћања друге половине изречене казне.

Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о издатом
прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило одговорност пропуштањем, а прекршајни налог
ће постати коначан и извршан.

Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није плаћена
овлашћени орган доставља надлежном прекршајном суду да изречену новчану казну унесе у
регистар и спроведе поступак извршења у складу са овим законом.
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Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и након
истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно
плати целокупан износ изречене новчане казне.“

Члан 6.

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-11/2017-I
Дана: 30.03.2017. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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104.

На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016), члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина
општине Пландиште, на седници одржаној 30.03.2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ

Члан 1.

У Одлуци о јавном водоводу („Службени лист општине Пландиште“, бр. 10/2015) члан 42.  мења
се и гласи:

„Новчаном казном 70.000,00  динара казниће се за прекршај Предузеће ако:

1. не организује свој рад и пословање на начин како је то регулисано чланом 20. став 1. ове
одлуке,

2. не обезбеди одговарајући квалитет воде и пружене услуге у складу са чланом 20. став 2. ове
одлуке,

3. без одлагања не предузме мере на отклањању узрока поремећаја односно прекида споруке
воде, или на други начин не обезбеди задовољавање потреба корисника (члан 21.),

4. у случају планираног прекида у испоруци воде не обавести кориснике (члан 22. став 1.),
5. не поступа у складу са дужностима из члана 23. ове одлуке,
6. не исправи рачун и изврши обрачун испоручене воде за спорни период на начин како је то

уређено чланом 26. став 2. ове одлуке,
7. не утврди распоред очитавања и о томе не обавести кориснике (члан 32. став 3.),
8. приговор не реши у одређеном року и о томе обавести корисника (члан 35. став 2.),
9. у случају поремећаја или прекида у испоруци воде не обавести Општинско веће о разлозима

и предузетим мерама (члан 36. став 1.),
10. се не придржава прописаних мера штедње (члан 37.),
11. приликом искључења не поступи у складу са чланом 38. став 2. ове одлуке,
12. пре искључења не упозори корисника на обавезу измирења дуга (члан 38. став7.),
13. после уклањања узрока због којег је дошло до привременог ускраћивања испоруке воде,

када се за то стекну услови, а најкасније у року од 3 дана од дана по дношења захтева
корисника,не прикључи корисника на систем јавног водовода (члан 39.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Предузећу новчаном казном
од 15.000 динара.“

Члан 2.

Члан 43. мења се и гласи:

„Новчаном казном од 70.000,00 динара казниће се за прекршај корисник правно лице ако:

1. изнад шахта оставља ствари, паркира возила и слично (чл. 13. ст. 2.),
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2. не изгради шахт прописаних димензија и не одржава га у функционалном стању (члан 15.),
3. не поступа у складу са дужностима из члана 24. ове одлуке,
4. поступа супротно забранама из члана 25. ове одлуке,
5. се не придржава прописаних мера штедње (члан 37.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 15.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и корисник предузетник новчаном казном од
50.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и корисник физичко лице новчаном казном од
15.000,00 динара.“

Члан 3.
Члан 44. мења се и гласи:

„Новчаном казном од 70.000,00 динара казниће се за прекршај нвеститор правно лице ако:

1. по изградњи објекта јавног водовода исти не преда Предузећу на коришћење, управљање и
одржавање (члан 18. став 2.),

2. изнад и поред објеката јавног водовода гради други објекат, и поставља инсталације и уређаје без
сагласности Предузећа (члан 19. став 1.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 15.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и инвеститор предузетник новчаном казном од
50.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и инвеститор физичко лице новчаном казном од
15.000,00 динара.“

Члан 4.

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-12/2017-I
Дана: 30.03.2017. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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105.

На основу члана 20. став 1. тачке 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007 и  83/2014 – др. закон), члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине
Пландиште, на седници одржаној 30.03.2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

Члан 1.

У Одлуци о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода („Службени лист општине
Пландиште“, бр. 11/2013) члан 38.  мења се и гласи:

„Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара  казниће се за прекршај ЈП „Полет“ Пландиште
ако:

1. не одржава јавну канализацију у исправном стању (члан 10. став 2, алинеја 1),
2. не контролише степен загађености испуштених отпадних вода у јавну канализацију и не

предузима по потреби одговарајуће мере за отклањање штетних последица у складу са
позитивним законским прописима (члан 10. став 2. алинеја 3),

3. не изда техничке услове за прикључење на јавну канализацију (члан 17. став 1),
4. не изврши прикључење објекта на јавну канализацију у року од 30 дана од дана поднетог

захтева (члан 17. става 2),
5. прикључи на јавну канализацију бесправно изграђени објекат (члан 17. став 4),
6. не изврши затварање прикључка канализације на начин и у року предвиђеном чланом 18.

став 2.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у ЈП „Полет“ Пландиште
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.“

Члан 2.

Члан 39. мења се и гласи:

„Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1. изводи радове изнад или испод објеката из члана 5. ове Одлуке којима може нарушити
несметано функционисање истих;

2. не прибави сагласност ЈП „Полет“ Пландиште за извођење радова због којих је потребно
измештање или реконструкција објеката из члана 5. ове Одлуке;

3. не одржавају индустријску и кућну канализацију у исправном стању (члан 14. ст. 1),
4. не одржава постојеће уличне канале на начин прописан чланом 14. ст. 2. ове Одлуке,
5. изврши прикључење на отворену канализацију атмосферских вода супротно издатим

условима (члан 15. став 4.)
6. не изврши прикључење објеката на изграђену јавну канализацију на начин и у року

предвиђеном у члану 16. ове Одлуке,
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7. ако у року од 60 дана од дана прикључења на јавну канализацију не очисти, дезинфикује и
затрпа напуштену септичку јаму (члан 17. став 5),

8. изврши самовољно прикључење на јавну канализацију, (члан 18. став 1.),
9. ако не изгради септичку јаму на начин предвиђен чланом 19. ове Одлуке,
10. ако не одржава септичку јаму у исправном стању на начин предвиђен чл. 20. ове Одлуке,
11. ако постојећи бунар претвори у септичку јаму (члана 20. став 3),
12. ако упушта отпадне воде у канализацију за одвођење атмосферских вода, или претаче

отпадне воде из септичких јама у отворене уличне канале за одвођење атмосферских вода,
или упушта атмосферске воде у канализацију отпадних вода (члан 21),

13. ако у јавну, кућну или индустријску канализацију упушта и убацује отпатке и материје из
члана 23. ове Одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном
лицу новчаном казном у износу од 30.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у износу од
50.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од
2.000,00 динара.“

Члан 3.

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: 011-10/2017-I
Дана: 30.03.2017. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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106.

На основу члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/1977,
24/1985,6/1989 и „Сл. гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994 и 101/2005 - др. закон, 120/2012 -
одлука УС, и 84/2013 – одлука УС), члана 2. став 3. тачка 6 и 6а, члана 3. став 1. тачка 6 и 6а и члана
4 став. 6. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 40.
став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и
3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 30.03.2017. године донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА

Члан 1.

У преамбули Одлуке о сахрањивању и гробљима („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 23/2014)
уместо речи: „чланa 5. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и
104/2016)“ треба да стоји: „чланa 2. став 3. тачка 6 и 6а, чланa 3. став 1. тачка 6 и 6а и чланa 4 став.
6. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016)“.

Члан 2.

Члан 33.  мења се и гласи:

„Новчаном казном у износу од 60.000,00 динара казниће се за прекршај ЈП „Полет“ Пландиште
које обавља ову комуналну делатност ако:

1. врши сахрањивање на месту и начин супротан условима прописаним законом, односно овом
Одлуком,

2. не донесе акт о реду на гробљу и исти не истакне на видно место,
3. се не придржава прописаног радног времена гробља,
4. се не придржава радног времена о раду службе за сахрањивање,
5. не води евиденцију о гробовима, гробницама, споменицима и другим предметима на

гробљу, сахрањеним лицима, као и објектима који припадају гробљу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у ЈП „Полет“ Пландиште у износу
од 10.000,00  динара.“

Члан 3.

Члан 34. мења се и гласи:

„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, ако
приликом извођења радова на гробљу и гробовима поступа супротно члану 11. ове Oдлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу, новчаном казном у
износу од 10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, новчаном казном у износу од
50.000,00. динара.“
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Члан 4.

Члан 35. мења се и гласи:

„Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице које поступи
противно одредбама члана 9., 11. и 12. ове Одлуке.“

Члан 5.

Члан 36. мења се и гласи:

„Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако поступа супротно
члану 29. ове Одлуке.“

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-9/2017-I
Дана: 30.03.2017. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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107.

На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС), члана 3. став 3.
Уредбе о критеријумима за доношење аката о мрежи предшколских установа и аката о мрежи основних школа
(„Службени гласник РС“, број 80/2010), члана 40. став 1. тачка 7. и члана 120.  Статута општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на
седници  одржаној дана 30.03.2017. године, доноси

О Д Л У К У
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред предшколских установа на територији општине
Пландиште (у даљем тексту: мрежа предшколских установа).

Члан 2.

На територији општине Пландиште делатност предшколског васпитања и образовања обавља
Предшколска установа „Срећно детињство“ Пландиште, Пландиште, улица Карађорђева бб.

Члан 3.

Мрежу Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, чине:

- објекат предшколске установе у седишту,
- простори у основним школама (издвојеним одељењима школе) и
- простор у приватној својини (издвојено одељење).

Члан 4.

Предшколску установу „Срећно детињство“ Пландиште, чини још 9 издвојених одељења деце предшколског
узраста смештених у просторијама Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у насељима  Јерменовци, Купиник,
Велики Гај и Маргита, у простору у приватној својини у Барицама,  у  просторијама Основне школе „Јован
Стерија Поповић“ у  насељима Велика Греда и Милетићево и у просторијама Основне школе „Јован Јовановић
Змај“ у насељима Хајдучица и Стари Лец.

Члан 5.

Предшколска установа у објектима и просторијама које користи у оквиру своје делатности развија и
остварује програме предшколског васпитања и образовања и то:

- програм неге и васпитања деце узраста до 3 године старости,
- програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до припремног

предшколског програма,
- припремни предшколски програм  и
- посебне и специјализоване програме.
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Члан 6.

Програм припреме деце пред полазак у основну школу, у оквиру предшколског васпитања и
образовања, траје четири сата дневно, најмање девет месеци.

Члан 7.

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука  о мрежи предшколских установа које
обављају предшколско васпитање и образовање  на територији општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, број 8/2011).

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-8/2017-I
Дана: 30.03.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

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



Стр -367- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 11 30.03.2017.

108.

На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 30.03.2017.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА

2016. ГОДИНИ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Општинсков већа Општине Пландиште за 2016. години, број
020-13/2017-III од  24.03.2017. године.

II

Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-14/2017-I
Датум: 30.03.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

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



Стр -368- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 11 30.03.2017.

109.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон 101/2016 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној 30.03.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ

УСТАНОВЕ “СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО” ПЛАНДИШТЕ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Срећно
детињство” Пландиште број 60-169/2/17 од  16.11.2016. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-9/2017-I
Датум: 30.03.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

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



Стр -369- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 11 30.03.2017.

110.

На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 30.03.2017.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕЛА ЦРКВА ЗА

2016. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Историјског архива Бела Црква за 2016. годину број
40/17 од 17.02.2017. године, који је усвојио Управни одбор Историјског архива Бела Црква
21.02.2017. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-3/2017-I
Датум: 30.03.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

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



Стр -370- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 11 30.03.2017.

111.

На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 30.03.2017.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПЛАНДИШТЕ У 2016.

ГОДИНИ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ивештај о раду Народне библиотеке Пландиште у 2016. години, број 8/2017
од  20.01.2017. године, који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке Пландиште 16.03.2017. године по
бројем 48/2017.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-11/2017-I
Датум: 30.03.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

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



Стр -371- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 11 30.03.2017.

112.

На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 30.03.2017.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВУК

КАРАЏИЋ” ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Културно образовног центра „Вук Караџић”
Пландиште за период 01.01.2016.до 31.12.2016. године који је усвојио Управни одбор Културно
образовног центра „Вук Караџић” Пландиште  број 26/2017 од 13.03.2017. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-4/2017-I
Датум: 30.03.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

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



Стр -372- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 11 30.03.2017.

113.

На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 3. и 29. став 2.  Одлуке о правима и
услугама у социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2002,
8/2014, 17/2014 и 9/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 30.03.2017.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ПЛАНДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Наративни извештај о раду Центра за социјални рад Пландиште за
2016. годину, број 3-55100-367/16 који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад Пландиште
28.02.2017. године, под бројем 3-55100-79/17.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-12/2017-I
Датум: 30.03.2017.  године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

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



Стр -373- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 11 30.03.2017.

114.

На основу члана 13. Закона о црвеном крсту Србије („Сл гласник РС“, бр. 51/2009), члана 40. став 1. тачка
22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 30.03.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА ПЛАНДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Црвеног крста Пландиште за 2016. годину, који је усвојила
Скупштина Црвеног крста Пландиште  број 28-1/17 од  07.03.2017. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-6/2017-I
Датум: 30.03.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

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



Стр -374- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 11 30.03.2017.

115.

На основу члана 34. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 44. став 4. Статута општине
Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина Општине Пландиште на
седници одржаној дана 30.03.2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

I

У Решењу о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа („Сл. лист
Општине Пландиште“ бр. 27/2016) брише се тачка IV.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-41/2017-I
Дана: 30.03.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

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



Стр -375- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 11 30.03.2017.

116.

На основу члана 30. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште ("Службени лист општине
Пландиште",  број 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 30.03.2017.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ  ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЈОВАНУ ИЛИЋУ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да ЈОВАНУ ИЛИЋУ, престаје функција члана Општинског већа Општине Пландиште
подношењем оставке.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-50/2017-I
Дана: 30.03.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

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



Стр -376- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 11 30.03.2017.

117.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 129/2007  и 83/2014 – др. закон) и члана  40. став 1. тачка 13. и члана 62. став 4. Статута
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште”, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина
Oпштине Пландиште, на седници одржаној дана 30.03.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЈОЗЕФА ХАВЈАРА

I

ЈОЗЕФ ХАВЈАР, дипл. инж. пољопривреде из Ковачице БИРА СЕ за члана Општинског већа Општине
Пландиште.

II

Мандат именованог траје до истека мандата чланова Општинског већа изабраних на седници Скупштине
општине Пландиште дана 24.05.2016. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-52/2017-I
Дана: 30.03.2017. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

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



Стр -377- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број: 11 30.03.2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
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