
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXIII Број 19 14.07.2017. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
154. 

 
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 14.07.2017. године  донела   

 
 

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (ДРУГИ 
ДОПУНСКИ БУЏЕТ) 

 
 
 

Члан 1. 
 
                    У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист општине Пландиште“, 

бр. 28/2016 и 11/2017) у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине износ: „478.366.829“ замењује се износом: „502.729.332“.  

                    У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: „478.366.829“ 
замењује се износом: „502.829.332“. 

 
                  У члану 2. План расхода по програмима износ: „478.366.829“ замењује се износом „502.829.332“. 
                   У члану 3. у ставу 1. Средства  текуће буџетске резерве износ: „2.906.597“ замењује се износом 

„2.490.062“. 
 
 
 

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: 
„90.185.000“  замењује се износом: „98.220.830“. 

             Економска класификација 711111 – Порез на зараде износ: „76.390.000“ замењује се износом: 
„82.145.830”.  

 Економска класификација 711121 – Порез на приход од самосталних делатности – по решењу Пореске 
управе износ: „50.000“ замењује се износом: „100.000”.   

  Економска класификација 711122 – Порез на приход од самосталних делатности – паушално износ: 
„1.200.000“ замењује се износом: „2.400.000”.   

Економска класификација 711147 – Порез на земљиште износ: „1.300.000“ замењује се износом: 
„2.300.000”.   
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         Економска класификација 711184 – Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном 

делатношћу износ: „30.000“ замењује се износом: „60.000”. 
   
            Укупно  економска класификација 714 000 – Порез на добра и услуге износ: „9.830.000 “ 

замењује се износом: „9.880.000“.   
Економска класификација 714552 – Боравишна такса износ: „30.000“ замењује се износом: „80.000“.   
 
Укупна  економска класификација 733 000 – Трансфери од других нивоа власти: „207.156.829 “ 

замењује се износом: „221.033.502“.   
Економска класификација 733 154 – Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа општине износ од: „3.793.264“ замењује се износом: „17.469.937“.   
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 „2.800.000“ замењује се 
износом од „6.300.000“. 

 
Укупна економска класификација 742 000 – Приходи од продаје добара и услуга:  „18.275.000“ 

замењује се износом: „20.775.000“.   
Економска класификација  742126  – Накнада на основу конверзија права коришћења у право својине у 

корист Републике износ од: „25.000“  замењује се износом од „525.000“. 
Економска класификација  742155  – Приход од давања у закуп односно на коришћење непокретности 

износ од: „3.000.000“  замењује се износом од „5.000.000“. 
 
            Укупни приходи и примања у износу: „478.366.829“ замењују се износом „502.829.332“. 
 
             У Посебном делу у члану 6. вршиће се следеће измене: 
 
             У члану 6. у ставу 1. износ: „478.366.829“ замењују се износом „502.829.332“. 
 
             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 1, глава 1.01 – Скупштина општине Пландиште Функционална класификација 111, 

Програм 16: Политички систем Локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање 
Скупштине, вршиће се следеће измене: 

           Позиција 3, економска класификација 415 – Накнаде за запослене износ: „90.000“ замењује се износом 
„350.000“. 

 
Укупно за ПА 0001 - Функционисање Скупштине - износ: „7.945.544“  замењује се износом: „8.205.544“. 
 
Укупно Раздео 1. – Скупштина општине Пландиште -   износ: „7.945.544“ замењује се износом: 

„8.205.544“. 
 

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 15, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „730.000“ замењује се износом 
„1.030.000“. 

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

„8.630.000“. 
 
Укупно Раздео 2. – Председник и Општинско веће општине Пландиште -   износ: „8.330.000“ 

замењује се износом: ''8.630.000“. 
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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 29, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „3.000.000“ замењује се 
износом „3.570.000“. 

Позиција 30, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање  - износ: „5.500.000“ 
замењује се износом „7.500.000“. 

Позиција 34, економска класификација  482 – Порези, обавезне таксе и казне износ од: „400.000“ 
замењује се износом од „550.000“. 

 
Укупно за ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина износ: „106.650.043“ 

замењује се износом: „109.370.043“. 
 

Програмска активност 0014 – Ванредне ситуације – вршиће се следеће измене: 
Позиција 47, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „300.000“ замењује се износом 

„200.000“. 
Додаје се нова позиција 47/1, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката у 

износу од: „100.000“. 
 
Укупно за ПА 0014 – Ванредне ситуације износ: „700.000“, остаје на истом нивоу. 
 
Пројекат П/02 – Изградња капеле у Милетићеву, вршиће се следеће измене: 
Позиција 52, економска класификација 511 – Зграде и грађавински објекти износ: „4.200.000“ замењује 

се износом „5.700.000“. 
 
Укупно за Пројекат П/02 Изградња капеле у Милетићеву износ: „4.285.000“ замењује се износом од 

„5.785.000“. 
 
Пројекат П/03 – Изградња и реконструкција тротоара уз регулациону линију у улици Маршала 

Тита у Маргити, вршиће се следеће измене: 
Позиција 54, економска класификација 425 замењује се економском класификацијом 511 – Зграде и 

грађавински објекти износ: „8.500.000“ замењује се износом „18.600.000“. 
Позиција 55, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „170.000“ замењује се износом 

„325.000“. 
 
Укупно за Пројекат П/03 Изградња и реконструкција тротоара уз регулациону линију у улици 

Маршала Тита у Маргити износ: „8.670.000“ замењује се износом од „18.925.000“. 
 
Пројекат П/05 – Саобраћајница иза Римокатоличке цркве, вршиће се следеће измене: 
Позиција 58, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „5.250.000“ брише 

се. 
Позиција 59, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „105.000“ брише се. 

 
Укупно за Пројекат П/05 Саобраћајница иза Римокатоличке цркве износ: „45.355.000“ брише се. 
 
Пројекат П/06 – Адаптација објекта трговине у Дому културе у насељеном месту Милетићево, 

вршиће се следеће измене: 
Додаје се нова позиција 61/1, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање – Електро 

инсталација у износу од: „2.450.000“ 
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Укупно за Пројекат П/06 Адаптација објекта трговине у Дому културе у насељеном месту Милетићево 

износ: „11.102.829“ замњује се износом од „13.552.829“ 
 
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: „1.133.264“ замењује 

се износом од: „14.809.937“. 
Позиција 69, економска класификација 511 – Котларница износ: „5.000.000“ замењује се износом од: 

„3.571.200“ 
 
Укупно за Пројекат П/010  ОШ „Доситеј Обрадовић“ и стручни надзор износ: „8.233.264“ замењује се 

износом од „20.481.137“. 
 
Додаје се нов Пројекат П/012 – Ојачање коловоза у улици Обилићевој у насељеном месту 

Пландиште и стручни надзор вршиће се следеће измене: 
Додаје се нова Позиција 69/3, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у износу: 

„3.103.258“. 
Додаје се нова Позиција 69/4, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „135.000“. 
 
Укупно за Пројекат П/012  – Ојачање коловоза у улици Обилићевој у насељеном месту Пландиште и 

стручни надзор износи „3.238.258“. 
 
Укупно за програм 15 – Локална самоуправа, износ од „181.922.880“ замењује се износом од 

„208.979.011“. 
 
Програм 1,  Локални развој просторног планирања, Програмска активност 0001 – Просторно и 

урбанистичко планирање, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене: 
Позиција 78/1, економска класификација 5114 – Пројектна документација за изградњу спортско – 

рекреативног центра у Пландишту у износу од: „3.000.000“ брише се.  
 
Укупно за ПА 0001 –Просторно и урбанистичко планирање износ: „9.300.000“, замењује се износом од 

„6.300.000“. 
 
Укупно за Програм 1, Локални развој просторног планирања износ: „10.800.000“ замењује се износом 

од „7.800.000“. 
 

Програм 2,  Комунална делатност, Програмска активност 0004 – Зоохигијена, Функционална 
класификација 160 и 560, вршиће се следеће измене: 

Позиција 83, економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ: „5.500.000“, замењуј се износом: 
„500.000“. 

 
Укупно за ПА 0004 – Зохигијена износ: „13.108.000“, замењује се износом од „8.108.000“. 
 
Укупно за програм 2 – Комунална делатност, износ од „16.858.000“ замењује се износом од 

„11.858.000“. 
 
Програм 3, Локално економски развој, Програмска активност 0002 – Мере активне политике 

запошљавања, Функционална класификација 130, вршиће се следеће измене: 
Позиција 92, економска класификација 423 –Услуге по уговору износ од „2.000.000“ замењује се 

износом „2.300.000“. 
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Укупно за ПА 0002 – Мере активне политике запошљавања, износ: „2.000.000“, замењује се износом 

од „2.300.000“. 
 
Програмска активност 0003 – Подстицај и развој предузетништва, Функционална класификација 

410, вршиће се следеће измене: 
Позиција 94, економска класификација 454 – Подстицај за предузетнике из гарантног фонда за мала и 

средња предузећа износ од „500.000“ замењује се износом „200.000“. 
 
Укупно за ПА 0003 – Подстицај и развој предузетништва износ: „2.200.000“, замењује се износом од 

„1.900.000“. 
 
Укупно за програм 3 – Локално економски развој, износ од „7.850.000“ остаје на истом нивоу. 
 
Програм 5,  Развој пољопривреде, Програмска активност 0001 – Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у поољопривредној заједници, Функционална класификација 421, вршиће се 
следеће измене: 

Позиција 102, економска класификација  424 – Специјализоване услуге износ од: „4.000.000“ брише се.  
 
Укупно за ПА 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у пољопривредној заједници 

износ: „23.900.000“, замењује се износом од „19.900.000“. 
 
Укупно за програм 5 – Развој пољопривреде, износ од „24.900.000“ замењује се износом од 

„20.900.000“. 
 
Програм 6,  Заштита животне средине, Програмска активност 0001 – Управљање заштитом 

животне средине, Функционална класификација 560, вршиће се следеће измене: 
Позиција 109/1, економска класификација  424 – Специјализоване услуге износ од: „1.584.000“ замењује 

се износом од „1,014,000“.  
 
Укупно за ПА 0001 – Управљање заштитом животне средине износ: „1.884.000“, замењује се 

износом од „1.314.000“. 
 
Укупно за програм 6 – Заштита животне средине, износ од „2.484.000“ замењује се износом од 

„1.914.000“. 
 
Програм 7, Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност 0002 

– Одржавање саобраћајне инфраструктуре,  Функционална класификација 451 и 360, вршиће се 
следеће измене: 

Позиција 114/2, економска класификација  425 – Текуће поправке и одржавање  износ од: „400.000“ 
замењује се износом од „600.000“.  

 
Укупно за ПА 0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре износ: „8.155.553“, замењује се 

износом од „8.355.000“. 
 
Укупно за програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, износ од „8.155.553“ 

замењује се износом од „8.355.553“. 
 
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: 

„39.075.000“ замењује се износом „39.726.000“. 
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Укупно за програм 9 – Основно образовање, износ од „39.075.000“ замењује се износом од 

„39.726.000“. 
 
Програм 11,  Социјална и дечија заштита, програмска активност ПА 0006-Подршка деци и 

порпдицама са децом, Пројекат П/01 – ИПА пројекат „Подршка локалној услузи за осамостаљивање 
особа са инвалидитетом,  Функционална класификација 040, вршиће се следеће измене: 

Позиција 127, економска класификација  423 – Услуге по уговору износ од: „500.000“ замењује се 
износом од „2.000.000“.  

 
Укупно за Пројекат П/01 „ИПА пројекат „Подршка локалној услузи за осамостаљивање особа са 

инвалидитетом“ износ: „500.000“ замењује се износом од „2.000.000“.  
 
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: 

„11.322.050“ замењује се износом „11.482.050“. 
 
Укупно за програм 11 – Социјална и дечија заштита, износ од „43.202.050“ замењује се износом од 

„44.862.050“. 
 
Програм 12,  Примарна и здравствена заштита, Програмска активност 0001 – Функционисање 

установа примарне здравствене заштите,  Функционална класификација 700, вршиће се следеће 
измене: 

Позиција 131, економска класификација 464112 – Текуће дотације здравственим установама за 
инвестиције и текуће одржавање износ од: „9.628.000“ замењује се износом „13.168.000“. 

 
Укупно за програм 12 – Примарна и здравствена заштита износ од „9.628.000“ замењује се износом 

од „13.168.000“. 
 
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: „950.000“ 

замењује се износом „1.125.633“. 
 
Укупно за П/01 – Најбољи студенти износ: „950.000“, замењује се износом „1,125,633“. 
 
Укупно за програм 14 – Развој спорта и омладине износ од „9.305.000“ замењује се износом од 

„9.480.633“. 
 
Укупно за Главу 3.01. – Општинска управа општине Пландиште, износ од: „385.145.415“ замењује се 

износом од „405.858.178“ 
 
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: „570.000“ замењује се износом 
„770.000“. 

Позиција 171, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ од: „270.000“ замењује се 
износом „320.000“. 

Позиција 172, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: „950.000“ замењује се 
износом „1.000.000“. 
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Позиција 174, економска класификација 426 – Материјал износ од: „650.000“ замењује се износом 

„750.000“. 
Позиција 175, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ од: „610.000“ 

замењује се износом „560.000“. 
 
Укупно за ПА 0001 - Функционисање Установа културе износ: „10.255.000“ замењује се износом: 

„10.605.000“. 
 
Програмска активност 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, вршиће 

се следеће измене: 
Додаје се нова позиција 177/1, економска класификација 422 – Трошкови превоза у износ од: „250.000“. 
 
Укупно за ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва износ: „2.350.000“ 

замењује се износом: „2.600.000“. 
 
Укупно за програм 13 – Развој културе износ: „13.408.460“ замењује се износом: „14.170.200“. 
 
Раздео 3, глава 3.04 – Месне заједнице,  Функционална класификација 160, Програм 15: Локална 

самоуправа, Програмска активност 0002 – Месне заједнице, вршиће се следеће измене: 
Позиција 190 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.360.000“ замењује се износом 

„1.330.000“. 
Позиција 191 економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „200.000“ замењује се 

износом „650.000“. 
Позиција 192 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања износ: „1.550.000“ 

замењује се износом „3.340.000“. 
Позиција 193 економска класификација 426 – Материјал износ: „1.450.000“ замењује се износом 

„1.690.000“. 
Позиција 196 економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова износ: 

„4.810.919“ замењује се износом „4.788.919“. 
 
Укупно за ПА 0002 – Месне заједнице износ: „23.810.919“ замењује се износом: „26.258.919“. 
 
Укупно за све Месне заједнице – износ: „23.810.919“ замењује се износом: „23.238.919“. 
 
Укупно за Раздео 3 – Индиректни корисници Општине Пландиште – износ: „458.791.285“ замењује се 

износом од „485.993.788“ 
 
 Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3) износ: „478.366.829'' замењује се износом: „502.829.332“.    
 
                                   
 
 

Члан 3. 
 
             Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о  буџету општине Пландиште за 2017. годину (други 

допунски буџет) доставити Министарству финансија и Управи за трезор. 
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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: 400-102/2017-I                                                                                                   
Дана: 14.07.2017. године                                                       
ПЛАНДИШТЕ                                                           

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

                                                                      
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -528-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 19         14.07.2017. 

 
155. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 5-16/2017-I 
Дана: 14.07.2017. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 
На основу члана 219. става 4 Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, 107/2005, 

72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закони 93/2014, 96/2015 и 
106/2015), тачке 64.  став 2. Упуства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Сл. 
гласник РС“, број 109/2009, 4/2010 – испр., 10/2010, 25/2011 и 5/2013) и  члана 40 става 1 тачке 31 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  14.07.2017. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА 
СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ 
 
 

I 
 

         ОДРЕЂУЈУ СЕ да, доктор медицине, др ДРАГО БОЖИЋ из Новог Сада,  именован за 
вршиоца дужности директора Дома здравља „1. октобар“ Пландиште решењем Скупштине општине 
Пландиште број: 02-118/2015-I од 30.11.2015. године и именован за  директора Дома здравља „1. 
октобар“ Пландиште решењем Скупштине општине Пландиште број: 02-12/2016-I од 08.06.2016. 
године и др МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ из Александровца, запослена у Дому здравља „1. октобар“ 
Пландиште од 15.06.2017. године, стручно утврђују време и узрок смрти умрлих ван здравствене 
установе, односно Дома здравља и издају потврде о смрти.  

 
 

II 
 
          Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 

Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
           Чланом 219. став 4. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, 107/2005, 72/2009 - 

др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон ,93/2014 96/2015 и 106/2015), 
прописано је да надлежни орган општине, односно града одређује доктора медицине за стручно 
утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о 
смрти.  

Тачком 64. став 2.  Упуства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Сл. 
гласник РС“, број 109/2009, 4/2010 – испр., 10/2010, 25/2011 и 5/2013),  предвиђена је надлежност 
Скупштине општине  у одређивању доктора медицине  за утврђивање времена и узрока  смрти лица 
умрлих ван здравствене установе  и издавање потврде о смрти.  
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Др Драго Божић  именован је за вршиоца дужности директора Дома здравља „1. октобар“ 

Пландиште решењем Скупштине општине Пландиште број: 02-118/2015-I од 30.11.2015. године и 
именован за  директора Дома здравља „1. октобар“ Пландиште решењем Скупштине општине 
Пландиште број: 02-12/2016-I од 08.06.2016. године, а др Марија Миленковић засновала је радни 
однос у Дому здравља „1. октобар“ Пландиште од 15.06.2017. године. 

На основу напред наведеног, као и на основу захтева Дома здравља  „1. октобар“ 
Пландиште број 282  од 03.07.2017. године, донето је решење као у диспозитиву. 

 
Упуство о правном средству: 

 
Против овог решења може се покренути управни спор пред надлежним Управним судом, у року од 30 

дана од дана достављања овог решења. 
 
Жалба не одлаже извршење решења. 

                                                               
Решење доставити: 

 
1. Дому здравља  „1. октобар“ Пландиште, 
2. Др Драгу Божићу, Дом здравља Пландиште, 
3. Др Марији Миленковић, Вршац, Жупска 65а,  
4. Одељењу за општу управу , људске ресурсе и заједничке послове,   
5. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску 

администрацију  и 
6. Архиви. 
 
 
 
 
  
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                           Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р. 
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156. 
 

Утврђено је да се у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим 
примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште број: 120-42/2012-01 од 
21.08.2012. године („Службени лист општине Пландиште“, број: 10/2012) поткрала грешка, па на основу члана 
32. ст. 1 тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закони и 
101/2016 - др. закони) и члана 40. став 1. тачка 31. 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 14.07.2017. године, даје 

 
 

И С П Р А В К У 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима 

изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште број: 120-42/2012-01 од 21.08.2012. 
године 

 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима 
изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште број: 120-42/2012-01 од 21.08.2012. године 
(„Службени лист општине Пландиште“, број: 10/2012) врши се исправка: 

 
- У члану 1. став 2. речи „из члана 1.“ замењују се речима „из члана 7.“.  
 
 

Члан 2. 
 

Ова Исправка ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-22/2017-I 
Дана: 14.07.2017. 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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157. 
 

Утврђено је да се у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим 
примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште број: 011-6/2012-01 од 
16.10.2012. године („Службени лист општине Пландиште“, број: 11/2012) поткрала грешка, па на основу члана  
32. ст. 1 тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закони и 
101/2016 - др. закони) и члана 40. став 1. тачка 31. 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 14.07.2017. године, даје 

 
И С П Р А В К У 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима 
изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште број: 011-6/2012-01 од 16.10.2012. 

године 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима 
изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште број: 011-6/2012-01 од 16.10.2012. године 
(„Службени лист општине Пландиште“, број: 11/2012) вршe се следеће исправке: 

 
- У члану 1. став 2. речи „из члана 1. ове“ замењују се речима „из члана 6.“.  
 
- У члану 1. став 3. речи „из члана 1. ове“ замењују се речима „из члана 6.“.  

 
- У члану 2. став 1. речи „став 2“ замењују се речима „став 1.“. 

 
-  У члану 2. став 1. после речи „ тачка 4. постаје тачка 3“ брише се реч „и“ и ставља се 

зарез и после речи „тачка 5. постаје тачка 4.“ додају се речи „ и тачка 6. постаје тачка 5.“.  
 

- У члану 2. додаје се став 2. који гласи: „У члану 7. став 2. речи „тачка 4. и 6.“ замењују се 
речима „тачка 3. и 5.“. 

 
 

Члан 2. 
 

Ова Исправка ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-23/2017-I 
Дана: 14.07.2017. године 
П л а н д и ш т е                                                                       
 

  ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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



Стр  -532-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 19         14.07.2017. 

 
158. 
 

Утврђено је да се у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим 
примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште број: 011-6/2015-I од 
07.08.2015. године („Службени лист општине Пландиште“, број: 13/2015) поткрала грешка, па на основу члана 
32. ст. 1 тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закони и 
101/2016 - др. закони) и члана 40. став 1. тачка 31. 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 14.07.2017. године, даје 

 
 

И С П Р А В К У 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима 

изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште број: 011-6/2015-I од 07.08.2015. 
године 

 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима 
изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште број: 011-6/2015-I од 07.08.2015. године 
(„Службени лист општине Пландиште“, број: 13/2015) врши се исправка: 

 
- У члану 3. речи „став 2.“ замењују се речима „став 1.“. 
 
 

Члан 2. 
 

Ова Исправка ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-24/2017-I 
Дана: 14.07.2017. године 
П л а н д и ш т е 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 



Стр  -533-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 19         14.07.2017. 

 
159. 
 

        На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана  48. Правилника о јавним набавкама општине Пландиште,  члана 64. 
Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. 
став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 
9/2012 и 15/2013), Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној дана 07.07.2017. године донело 
је 

 
 

3 А К Љ У Ч А К  
О УСВАЈАЊУ СЕДМЕ ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА 2017. ГОДИНУ  

 
 

I 
 

УСВАЈА СЕ СЕДМА допуна Плана јавних набавки за 2017. годину. 
                  
 

II 

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

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-168/2017-III  
Дана:  07.07.2017. године  
ПЛАНДИШТЕ                                                             

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -534-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 19         14.07.2017. 

 
160. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                                
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                        
Број: 4-168/2017-III                                                                                                                                                                                                                                       
Датум: 07.07.2017. године                                                                                                                        
ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                                      

 
 
 

                                                                                                                                                                                                

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -535-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 19         14.07.2017. 

 
161. 
 
На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), члана  48. Правилника о јавним набавкама општине Пландиште,  члана 64. Статута 
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. 
Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 9/2012 и 
15/2013), Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној дана 07.07.2017. године донело је 
 
 
 
 

3 А К Љ У Ч А К  
О УСВАЈАЊУ СЕДМE ИЗМЕНЕ  ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА 2017. ГОДИНУ  

 
 
 
I 
 
 

             УСВАЈА СЕ Седма измена Плана јавних набавки за 2017. годину. 
 
 
                  

II 

             У Плану јавних набаки за 2017. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017, 6/2017, 8/2017, 
10/2017, 13/2017, 14/2017 и 17/2017), МЕЊА СЕ  процењена вредност  јавне набавке под редним бројем: 
 

- 1.1.2 „Јавна набавка електричне енергије“ износ од „1.670.000“ замењује се у укупом износом од   „ 
14.850.000“.   

 
МЕЊА СЕ  оквирни датум и врста поступка јавне набавке под редним бројем: 
 

- 1.1.2 „Јавна набавка електричне енергије“ на тај начин да се датум покретања поступка, закључења 
уговора и извршења уговора „4/2017, 5/2017, 5/2018“ замењује датумима „6/2017, 8/2017, 8/2018“ и 
врста поступка „јавна набавке мале вредности“ замењује се „отвореним поступком“. 
 
 

 
III 

             У Плану јавних набаки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017, 6/2017, 8/2017, 
10/2017, 13/2017, 14/2017 и 17/2017), МЕЊА СЕ укупна вредност добара и износ од  „13.080.000“ замењује се 
износом од „23.680.000“ динара, МЕЊА СЕ укупна вредност радова и износ од  „130.296.566“ замењује се 
износом од „132.336.566“ динара и МЕЊА СЕ укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „190.383.666“ 
замењује се износом од „203.023.666“ динара без ПДВ-а.  
 
 
 
 



Стр  -536-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 19         14.07.2017. 

 
IV 
 

             Закључак о усвајању Седме измене Плана јавних набавки за 2017. годину објавиће се у „Службеном 
листу Општине Пландиште“. 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-169/2017-III  
Дана: 07.07.2017. године                                                                                                                                                                                                                                                                
ПЛАНДИШТЕ       
 

ПРЕДСЕДНИК 
        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                       

         Јован Репац, мастер економиста, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -537-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 19         14.07.2017. 

 
162. 
 

На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи самоуправи („Сл. гласник  РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и  члана 61. став 1. тачка 5. Статута општине Пландиште 
(„Службени лист  општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), председник Општине Пландиште дана 
14.07.2017. године доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СА 

ОПИСОМ ПОСЛОВА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈОМ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПЛАНДИШТУ  
 
 
 
I 
 
 

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену и допуну Правилника о унутрашњој организацији са описом 
послова и систематизацијом Центра за социјални рад у Пландишту број: 3-55100-240/17 од 10.07.2017. године. 

 
 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 110-21/2017-II 
Дана: 14.07.2017. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                         Јован Репац, мастер економиста, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -538-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 19         14.07.2017. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 

 
 
 
 

154. Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о буџету општине Пландиште 
за 2017. годину (Други допунски буџет) 

 
 
................................................................................. 

 
 
520 

155. Решење о одређивању доктора 
медицине за стручно утврђивање 
времена и узрока смрти лица 
умрлих ван здравствене установе 
и издавање потврде о смрти  

 
 
 
 
................................................................................. 

 
 
 
 
528 

156. Исправка Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о платама, 
додацима, накнадама и другим 
примањима изабраних, именованих и 
постављених лица у општини 
Пландиште број: 120-42/2012-01 од 
21.08.2012. године 

 
 
 
 
 
 
................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
530 

157. Исправка Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о платама, 
додацима, накнадама и другим 
примањима изабраних, именованих и 
постављених лица у општини 
Пландиште број: 011-6/2012-01 од 
16.10.2012. године 

 
 
 
 
 
 
.................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
531 

158. Испавка Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о платама, 
додацима, накнадама и другим 
примањима изабраних, именованих и 
постављених лица у општини 
Пландиште број: 011-6/2015-I од 
07.08.2015. године 

 
 
 
 
 
 
.................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
532 

159. Закључак о усвајању Седме допуне 
Плана јавних набавки за 2017. годину 

 
................................................................................. 
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160. Седма допуна Плана набавки за 2017. 
годину 

 
................................................................................ 

 
534 

161. 3акључак о усвајању Седмe измене  
Плана јавних набавки  за 2017. годину  

 
................................................................................. 
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Стр  -539-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 19         14.07.2017. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

162. Решење о давању сагласности на 
измену Правилника о унутрашњој 
организацији са описом послова и 
систематизацијом Центра за социјални 
рад у Пландишту 

 
 
 
 
................................................................................. 
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