
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ

Година XXXII Број 27 22.12.2016. Годишња претплата
2100,00 динара

184.

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 и 103/2015), 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 22.12.2016. године донела

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

(ТРЕЋИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ)

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2016. годину („Службени лист општине
Пландиште“, бр. 23/2015, 17/2016, 18/2016,  23/2016 и 24/2016) у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи
и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине износ: „589.402.298“ замењује се
износом: „502.154.763“.

У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: „
589.402.298 “ замењује се износом: „502.154.763 “.

У члану 2. у ставу 1. Средства  текуће буџетске резерве износ: "3.787.032“ замењује се
износом „1.903.301“.

Члан 2.

У посебном делу у члану 3. Приходи и примања буџета за 2016. годину, према економској
класификацији вршиће се следеће измене и допуне:

Укупно  економска класификација 711 000 – Порез на доходак, добит и капитална
добра износ: „92.142.523 “  замењује се износом: „93.704.763“.

Економска класификација 711111 – Порез на зараде износ: „77.136.523 “ замењује се
износом: „77.499.763”.

Економска класификација 711122 – Порез на приход од самосталне делатности –паушално
износ: „1.100.000“ замењује се износом: „2.000.000”.

Економска класификација 711123 – Порез на приход од самосталних делатности – износ:
„5.000.000“ замењује се износом: „5.150.000”.

Економска класификација 711147 – Порез на земљиште – износ: „1.510.000 “ замењује се
износом: „1.600.000”.

Економска класификација 711148 – Самодопринос из прихода лица која се финансирају –
износ: „50.000 “ додаје се.

Економска класификација 711193 – Порез на приходе професионалних спортиста – износ:
„50.000“ замењује се износом: „60.000”.

Укупно  економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „49.000.000 “
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замењује се износом: „53.300.000“.
Економска класификација 713121 – Порез на имовину износ: „22.000.000“ замењује се

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

замењује се износом: „18.000.000“.
Економска класификација 713423 – Порез на пренос апсолутних права на моторним

возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе износ: „1.700.000“ замењује се
износом: „2.000.000“.

Укупна економска класификација 714 000 – Порез на добра и услуге: „10.850.000 “
замењује се износом: „11.450.000“.

Економска класификација 714513 – Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних, осим пољопривредних возила и машина износ: „3.500.000“ замењује се износом:
„4.000.000“.

Економска класификација 714562 – Посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине износ: „7.000.000“ замењује се износом: „7.100.000“.

Укупна економска класификација 733 000 – Трансфери од других нивоа власти:
„295.485.775 “ замењује се износом: „207.500.000“.

Економска класификација 733 156 – Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од АП
Војводине у корист нивоа општине износ од: „3.600.000“ замењује се износом од „4.500.000,00“.

Укупна економска класификација 741 000 – Приходи од имовине: „74.150.000“
замењује се износом: „74.050.000 “.

Економска класификација 741151 – Приход од буџета од камата на средства КРТА износ:
„100.000“ брише се.

Укупна економска класификација 742 000 – Приходи од продаје добара и услуга:
„15.850.000 “ замењује се износом: „17.350.000“.

Економска класификација  742153 – Приход од закупа за грађевинског земљиште износ:
„1.700.000“ замењује се износом: „3.000.000“.

Економска класификација 742155 – Приход од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета
износ: „4.000.000“ замењује се износом: „4.200.000“.

Укупна економска класификација 743 000 – Новчане казне и одузета имовинска корист:
„2.500.000“ замењује се износом: „2.700.000“.

Економска класификација  743324 – Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
износ: „1.100.000“ замењује се износом: „1.300.000“.

Укупна економска класификација 745 000 – Мешовити и неодређени приходи:
„1.100.000“ замењује се износом: „1.800.000“.

Економска класификација 745151 – Остали приход у корист нивоа Општине - износ:
„300.000“ замењује се износом: „800.000“.

Економска класификација 745152 – Закупнина за стан у државној својини у корист општине
износ: „800.000“ замењује се износом: „1.000.000“.

Укупна економска класификација 772 000 – Меморандумске ставке за рефундацију
расхода: „350.000 “ замењује се износом: „400.000“.

Економска класификација 772114 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета
из претходне године износ: „350.000“ замењује се износом: „400.000“.
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Укупна економска класификација 811 000 – Примања од продаје непокретности:
„29.125.000 “ замењује се износом: „21.050.000“.

Економска класификација 811151 – Примања од продаје непокретности у корист нивоа
општине износ: „1.600.000“ замењује се износом: „1.000.000“.

Економска класификација 811152 – Примања од продаје станова у корист нивоа општине
износ: „27.475.000 “ замењује се износом: „20.000.000“.

Укупни приходи и примања у износу: „589.402.298“ замењују се износом „502.154.763“.

У Посебном делу у члану 4. вршиће се следеће измене:

У члану 4. у ставу 1. износ: „589.402.298 “ замењују се износом „502.154.763“.

У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака буџета за 2016. годину,
према програмима, програмској активности  и економској класификацији вршиће се следеће измене
и допуне:

Раздео 1, глава 1.01 – Скупштина општине, председник и општинско веће,
Функционална класификација 110, Програм 15: Локална самоуправа, Програмска
класификација 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градске општине -Извршни и
законодавни органи,  вршиће се следеће измене:

Позиција 5, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „5.200.000“ замењује се
износом „5.400.000“.

Укупно за функционалну класификацију 110 и програмску активност 0602-0001 - износ:
„15.480.045“ замењује се износом: „15.680.045“.

Раздео 1, глава 1.02 – Скупштина општине, председник и општинско веће,
Функционална класификација 160, Програм 15: Локална самоуправа, Програмска
класификација 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градске општине –
Одржавање избора,  вршиће се следеће измене:

Позиција 9, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.300.000“ замењује се
износом „1.271.000“.

Позиција 10, економска класификација 426 – Материјал износ: „700.000“ замењује се
износом „630.000“.

Укупно за функционалну класификацију 160 и програмску активност 0602-0001 - износ:
„2.000.000“ замењује се износом: „1.901.000“.

Укупно Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће - износ:
„18.644.679“ замењује се износом: ''18.745.679“.

Раздео 2,  глава 2.01 – Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм
15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 –Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, вршиће се следеће измене:

Позиција 18, економска класификација 413 – Накнада у натури износ: „350.000“ замењује се
износом „250.000“.

Позиција 19, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима износ:
„1.100.000“ замењује се износом „1.200.000“.
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Позиција 21, економска класификација 416 – Накнада за запослене и остали посебни
расходи износ: „600.000“ замењује се износом „455.000“.

Позиција 22, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „12.000.000“ замењује
се износом „13.500.000“.

Позиција 24, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „15.500.000“
замењује се износом „17.500.000“.

Позиција 26, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ:
„15.000.000“ замењује се износом „16.000.000“.

Позиција 27/1, економска класификација 441 – Отплата домаћих камата износ: „39.160“
замењује се износом „10.000“.

Позиција 31, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда -
износ: „29.000.000“ замењује се износом „34.500.000“.

Позиција 32, економска класификација  483 – Новчане казне и пенали по решењу суда  износ
од: „600.000“ замењује се износом од „700.000,00“.

Позиција 36, економска класификација 512 – Машине и опреме износ: „2.150.000“ замењује
се износом „1.500.000“.

Укупно за главу 2.01 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001
- износ: „142.802.461“ замењује се износом: „52.078.301“.

Раздео 2,  глава 2.05 – Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм
15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 –Функционисање локалне
самоуправе и градских општина Пројекат П/04 – ЛАП за борбу против корупције, вршиће се
следеће измене:

Позиција 41, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „150.000“
замењује се износом од „50.000“.

Укупно за главу 2.05 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001
- износ: „150.000“ замењује се износом од „50.000“.

Раздео 2,  глава 2.08 – Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм
15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0006 –Информисање, вршиће се
следеће измене:

Додаје се нова позиција 44/1, економска класификација  423 – Услуге по уговору у износу од:
„500.000“ брише се.

Укупно за главу 2.08 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001
- износ: „2.200.000“ замењује се износом од „1.700.000“.

Раздео 2, глава 2.09 – Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм
15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0007 –Канцеларија за младе, вршиће
се следеће измене:

Позиција 45, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту износ: „600.000“
замењује се износом од „500.000“.

Укупно за главу 2.09 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0007
- износ: „700.000“ замењује се износом од „600.000“.
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Раздео 2,  глава 2.13 – Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм
1: Локални развој просторног планирања, Програмска класификација 1101-0002 – Уређивање
грађевинског земљишта, вршиће се следеће измене:

Позиција 54/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „987.900“
додаје се.

Укупно за главу 2.13 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1101-0002
- износ: „987.900“ додаје се.

Раздео 2, глава 2.18, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 3 –
Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0003 – Подстицај за развој
предузетништва, вршиће се следеће измене:

Позиција 62, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским
предузећима  износ: „2.200.000“ замењује се износом: „2.120.000“.

Укупно за главу 2.18 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1501-0003
- износ: „2.420.000“ замењује се износом: „2.340.000“.

Раздео 2, глава 2.23, Општинска управа Функционална класификација 421, Програм 5 –
Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0001 – Унапређење услова за
пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене:

Позиција 72, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „300.000“ брише се.
Позиција 73, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „7.300.000“

замењује се износом „7.120.000“.

Укупно за главу 2.23 - функционалну класификацију 421 и програмску активност 1101-0001
– износ: „17.160.000“ замењује се износом: „16.680.000“.

Раздео 2, глава 2.28, Општинска управа Функционална класификација 360, Програм 7 –
Путна инфраструктура, Програмска активност 0701-0002 – Одражавање путева, вршиће се
следеће измене:

Позиција 80, економска класификација 424 – Специјализоване услуге замењује се
економском класификацијом 425 – текуће поправке и одржавање и износ: „1.500.000“ замењује се
износом: „1.200.000“.

Укупно за главу 2.28 - функционалну класификацију 360 и програмску активност 0701-0002
– износ: „26.300.000“ замењује се износом: „26.000.000“.

Раздео 2, глава 2.30, Општинска управа Функционална класификација 040, Програм 11
– Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0001 – Социјалне помоћи, вршиће
се следеће измене:

Позиција 86, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту (једнократне
помоћи) у износу од: „3.085.000“ замењује се износом: „3.155.000“.

Позиција 87, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту (домови,
интернати итд) у износу од: „1.200.000“ замењује се износом: „1.350.000“.

Позиција 88, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту (канцеларија за
смањење сиромаштва) у износу од: „2.100.000“ замењује се износом: „2.600.000“.

Позиција 89, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту (трошкови
превоза ученика средњих школа) у износу од: „12.000.000“ замењује се износом: „12.080.000“.
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Укупно за главу 2.30 - функционалну класификацију 040 и програмску активност 0901-0001
– износ: „25.310.000“ замењује се износом: „26.110.000“.

Укупно Раздео 2. – Општинска управа - износ: „409.345.779“ замењује се износом:
“327.863.744“.

Предшколска установа Пландиште, Раздео 3, глава 3.01, Функционална класификација
911, Програм 8 – Предшколска установа, Програмска активност  2001-0001 – Функционисање
предшколских установа, вршиће се следеће измене:

Позиција 113, економска класификација 415 – Накнада за запослене износ: „800.000“
замењује се износом од „925.000“.

Позиција 114, економска класификација 416 – Накнада за запослене и остали посебни
расходи износ: „150.000“ брише се.

Позиција 117, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: „200.000“ брише
се.

Позиција 118, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ од: „150.000“
брише се.

Укупно за главу 3.01 - функционалну класификацију 911 и програмска активност 2001-0001
– износ: „28.360.000“ замењује се износом: „27.985.000“.

Предшколска установа Велика Греда, Раздео 3, глава 3.03, Функционална
класификација 911, Програм 8 – Предшколска установа, Програмска активност  2001-0001 –
Функционисање предшколских установа, вршиће се следеће измене:

Позиција  127, економска класификација 411 – Плате и додаци запосленима износ :
„1.750.000“ замењује се износом: „1.760.000“.

Укупно за главу 3.03 - функционалну класификацију 911 и програмска активност 2001-0001
– износ: „2.290.000“ замењује се износом: „2.300.000“.

Предшколска установа Хајдучица, Раздео 3, глава 3.04, Функционална класификација
911, Програм 8 – Предшколска установа, Програмска активност  2001-0001 – Функционисање
предшколских установа, вршиће се следеће измене:

Позиција 145, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ од:
„2.450.000“ замењује се износом: „2.480.000“.

Укупно за главу 3.04 - функционалну класификацију 911 и програмска активност 2001-0001
– износ: „3.500.000“ замењује се износом: „3.530.000“.

Основна школа Пландиште, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација 912,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност  2002-0001 – Функционисање
основних школа, вршиће се следеће измене:

Позиција 163, економска класификација 415 – Накнада за запослене – износ: „3.000.000“
замењује се износом: „3.150.000“.

Позиција 166, економска класификација 422 – Трошкови путовања – износ: „5.200.000“
замењује се износом: „4.900.000“.

Позиција 170, економска класификација 426 – Материјал – износ: „2.050.000“ замењује се
износом: „2.200.000“.
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Укупно за Основну школу Пландиште - функционалну класификацију 912 и програмска
активност 2002-0001 – износи: „24.100.000“.

Основна школа Хајдучица, Раздео 3, глава 3.07, Функционална класификација 912,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност  2002-0001 – Функционисање
основних школа, вршиће се следеће измене:

Позиција 180, економска класификација 416 – Накнада заполсенима и остали посебни
расходи износ: „500.000“ замењује се износом: „150.000“.

Позиција 181, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „2.300.000“ замењује
се износом: „1.800.000“.

Позиција 182, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ: „1.800.000“
замењује се износом: „1.500.000“.

Позиција 183, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „400.000“ замењује
се износом: „300.000“.

Позиција 184, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „150.000“
замењује се износом: „100.000“.

Позиција 185, економска класификација 425 – Ткуће поправке и одржавање – износ:
„1.000.000“ замењује се износом: „500.000“.

Позиција 186, економска класификација 426 – Материјал – износ: „1.012.500“ замењује се
износом: „800.000“.

Укупно за Основну школу Хајдучица - функционалну класификацију 912 и програмска
активност 2002-0001 – износ: „9.632.500“ замењује се износом: „7.620.000“.

Основна школа Велика Греда, Раздео 3, глава 3.02, Функционална класификација 912,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност  2002-0001 – Функционисање
основних школа - вршиће се следеће измене:

Позиција 196, економска класификација 421 – Стални трошкови  износ: „2.200.000“ замењује
се износом: „1.964.000“.

Позиција 197, економска класификација  422 – Трошкови путовања износ: „2.550.000“
замењује се износом: „2.793.000“.

Позиција  200, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ:
„600.000“ замењује се износом: „700.000“.

Позиција  201, економска класификација 426 – Материјал износ: „767.500“ замењује се
износом: „905.500“.

Позиција  205, економска класификација 512 – Машине и опрема износ: „250.000“ замењује
се износом: „105.000“.

Укупно за Основну школу Велика Греда - функционалну класификацију 912 и програмска
активност 2002-0001 – износ: „10.242.500“ замењује се износом: „10.342.500“.

Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште, Раздео 3, глава 3.09
Функционална класификација 820, Програм 13 – Развој културе, Програмска активност  1201-
0001 – Функционисање локалних установа културе, вршиће се следеће измене:

Позиција 209, економска класификација 414 – Социјални давања запосленима износ:
„50.000“ замењује се износом: „10.000“.

Позиција 212, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „850.000“ замењује
се износом: „750.000“.

Позиција 213, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ: „100.000“ замењује
се износом: „85.000“.
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Позиција 215, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „200.000“
замењује се износом: „150.000“.

Позиција 216, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ:
„550.000“ замењује се износом: „570.000“.

Позиција 217, економска класификација 426 – Материјал – износ: „600.000“ замењује се
износом: „765.000“.

Позиција 222, економска класификација 512 – Машине и опрема – износ: „50.000“ замењује
се износом: „40.000“.

Укупно за Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште - функционалну
класификацију 820 и програмска активност 1201-0001 – износ: „7.660.000“ замењује се износом:
„7.630.000“.

Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште, Раздео 3, глава 3.10
Функционална класификација 820,  Програм 13 – Развој културе, Програмска активност  1201-
0002 – Подстицај културном и уметничком стваралаштву, вршиће се следеће измене:

Позиција 224, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „350.000“ замењује
се износом: „400.000“.

Укупно за Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште - функционалну
класификацију 820 и програмска активност 1201-0002 – износ: „350.000“ замењује се износом:
„400.000“.

Укупно за Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште - функционалну
класификацију 820 износ: „8.320.000 “ замењује се износом: „8.340.000“.

Народна библоиотека Пландиште, Раздео 3, глава 3.12 Функционална класификација
820,  Програм 13 – Развој културе, Програмска активност  1201-0001 – Функционисање
локалних установа културе, вршиће се следеће измене:

Позиција 233, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ: „80.000“ замењује
се износом: „55.000“.

Позиција 234, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „100.000“ замењује се
износом: „105.000“.

Позиција 237, економска класификација 426 – Материјал износ: „350.000“ замењује се
износом: „370.000“.

Укупно за Народну библиотеку Пландиште - функционалну класификацију 820 и
програмска активност 1201-0001 – износ: „4.100.000“.

Центар за социјални рад Пландиште, Раздео 3, глава 3.15 Функционална
класификација 090, Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност  0901-
0001 – Функционисање установа социјалне заштите и социјалне помоћи, вршиће се следеће
измене:

Позиција 246, економска класификација 411– Плате и додаци запослених износ: „2.120.000“
замењује се износом: „2.042.000“.

Позиција 247, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца
износ: „400.000“ замењује се износом: „370.000“.

Позиција 249, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима износ:
„110.000“ замењује се износом: „44.000“.
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Позиција 250, економска класификација 415 – Накнаде за запослене износ: „130.000“
замењује се износом: „35.000“.

Позиција 252, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „336.000“ замењује
се износом: „356.000“.

Позиција 253, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ: „150.000“ замењује
се износом: „50.000“.

Позиција 254, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „500.000“ замењује
се износом: „200.000“.

Позиција  256, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ:
„150.000“ замењује се износом: „100.000“.

Позиција 258, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ:
„230.000“ замењује се износом: „190.000“.

Позиција 259/1, економска класификација 482 – Порези,обавезне таксе и казне износ:
„10.000“ замењује се износом: „6.000“.

Центар за социјални рад Пландиште, Раздео 3, глава 3.17 Функционална
класификација 090,  Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност  0901-
0002 – Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја, вршиће се следеће измене:

Позиција 261, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета) –
износ: „2.250.000“ замењује се износом: „2.370.000“.

Укупно за Центар за социјлани рад Пландиште - функционалну класификацију 090 и
програмска активност 1201-0001 – износ:„ 11.776.000“ замењује се износом: „11.153.000“.

Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.18, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција  262,  економска класификација 411 – Плате и додци запослених износ: „585.000“
замењује се износом: „322.000“.

Позиција  263,  економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца
износ: „198.000“ замењује се износом: „58.000“.

Позиција  266,  економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „2.700.000“ замењује
се износом: „2.900.000“.

Позиција 268, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.200.000“ замењује
се износом: „1.320.000“.

Позиција 270, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ:
„2.500.000“ замењује се износом: „2.600.000“.

Укупно за месну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „10.907.040“ замењује се износом: „10.924.040“.

Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.20, Функционална класификација 160,
Програм  2 – Комунална делатност,  Програмска активност  0601-0002 – Одржавање депоније,
вршиће се следеће измене:

Позиција  276, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „380.000“ замењује
се износом: „480.000“.

Укупно за месну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0601-0002 – износ: „380.000“ замењује се износом: „480.000“.
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Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.21, Функционална класификација 160,
Програм  2 – Комунална делатност,  Програмска активност  0601-0010 – Јавна расвета,
вршиће се следеће измене:

Позиција  277, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ:
„440.000“ замењује се износом: „450.000“.

Укупно за месну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0601-0010 – износ: „440.000“ замењује се износом: „450.000“.

Укупно за Месну заједницу  Пландиште износ: „14.511.040“ замењује се износом:
„14.638.040“.

Месна заједница Маргита, Раздео 3, глава 3.26, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 286,  економска класификација 422 – Трошкови путовања износи: „30.000“.
Позиција 287,  економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „100.000“ замењује

се износом: „50.000“.
Позиција 288, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „50.000“

брише се.
Позиција 289, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ:

„1.500.000“ замењује се износом: „500.000“.
Позиција 290, економска класификација 426 – Материјал – износ: „70.000“ замењује се

износом: „100.000“.

Укупно за месну заједницу Маргита - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „3.250.000 “ замењује се износом: „2.180.000“.

Месна заједница Маргита, Раздео 3, глава 3.27, Функционална класификација 160,
Програм 2 – Комунална делатност, Програмска активност  0601-0003 – Одржавње депоније,
вршиће се следеће измене:

Позиција  291,  економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „100.000“
брише се.

Укупно за месну заједницу Маргита - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0601-0003 – износ: „100.000“ брише се.

Укупно за Месну заједницу  Маргита износ: „3.800.000“ замењује се износом:
„2.630.000“.

Месна заједница Банатски Соколац, Раздео 3, глава 3.31, Функционална класификација
160,  Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 298, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „515.000“
замењује се износом: „315.000“.

Укупно за месну заједницу Банатски Соколац - функционалну класификацију 160 и
програмска активност 0602-0002 – износ: „3.222.000 “ замењује се износом: „3.022.000“.
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Месна заједница Банатски Соколац, Раздео 3, глава 3.34, Функционална класификација
160,  Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0101-0001 – Унапређење
услова за пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене:

Позиција 305, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „330.000“
замењује се износом: „260.000“.

Укупно за месну заједницу Банатски Соколац - функционалну класификацију 160 и
програмска активност 0101-0001– износ: „330.000 “ замењује се износом: „260.000“.

Укупно за Месну заједницу  Банатски Соколац  износ: „4.062.000“ замењује се
износом: „3.792.000“.

Месна заједница Милетићево, Раздео 3, глава 3.36, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 308, економска класификација 422 – Трошкови путовања – износ: „17.000“ додаје
се.

Позиција 312/1, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова –
износ: „1.000.000“ брише се.

Укупно за месну заједницу Милетићево - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „2.900.000“ замењује се износом: „3.250.000“.

Месна заједница Милетићево, Раздео 3, глава 3.39, Функционална класификација 160,
Програм 5 – Локална самоуправа, Програмска активност  0101-0001 – Развој пољопривреде,
вршиће се следеће измене:

Позиција 316, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „300.000“
брише се.

Укупно за месну заједницу Милетићево - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0101-0001 – износ: „300.000“ брише се.

Месна заједница Милетићево, Раздео 3, глава 3.40, Функционална класификација 160,
Програм 13 – Локална самоуправа, Програмска активност  0201-0002 – Подстицај културном и
уметничком стваралаштву вршиће се следеће измене:

Позиција 317, економска класификација 426 – Материјал – износ: „100.000“ замењује се
износом од „41.000“.

Укупно за месну заједницу Милетићево - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0101-0001 – износ: „100.000“ замењује се износом од „41.000“.

Укупно за Месну заједницу  Милетићево  износ: „4.140.000“ замењује се износом:
„2.798.000“.

Месна заједница Велика Греда, Раздео 3, глава 3.50, Функционална класификација
160,  Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 343, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „400.000“замењује се
износом: „441.000“.
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Укупно за месну заједницу Велика Греда - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „400.000“ замењује се износом: „441.000“.

Укупно за Месну заједницу  Велика Греда износ: „6.190.000“ замењује се износом:
„6.231.000“.

Месна заједница Стари Лец, Раздео 3, глава 3.55, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција  354, економска класификација 422 – Трошкови путовања – износ: „22.000“ брише
се.

Позиција 355 економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ:“4.200.000“ замењује
се износом: „4.205.000“

Позиција  357,  економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ:
„400.000“ замењује се износом: „540.000“.

Укупно за месну заједницу Стари Лец - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „5.832.000“ замењује се износом: „5.955.000“.

Укупно за Месну заједницу  Стари Лец износ: „6.870.000“ замењује се износом:
„6.993.000“.

Месна заједница Дужине, Раздео 3, глава 3.59, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција  368,  економска класификација 426 – Материјал – износ: „200.000“ замењује се
износом: „250.000“.

Укупно за месну заједницу Дужине - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „1.973.800“ замењује се износом: „2.023.800“.

Месна заједница Дужине, Раздео 3, глава 3.60, Функционална класификација 160,
Програм 2– Комунална делатност, Програмска активност  0601-0010 – јавна расвета, вршиће
се следеће измене:

Позиција 370,  економска класификација 423 – Услуге одржавања јавне расвете износ:
„100.000“ замењује се износом: „50.000“.

Укупно за месну заједницу Дужине - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0601-0010– износ: „100.000“ замењује се износом: „50.000“.

Укупно за Месну заједницу Дужине износ: „2.424.800“

Месна заједница Велики Гај, Раздео 3, глава 3.63, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 375, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „250.000“ замењује
се износом: „190.000“.

Позиција 377 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ:
„510.000“ замењује се износом: „365.000“.
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Позиција 379, економска класификација 512 – Машине и опрема – износ: „300.000“ замењује
се износом: „250.000“.

Укупно за месну заједницу Велики Гај - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „2.290.000“ замењује се износом: „2.035.000“.

Месна заједница Велики Гај, Раздео 3, глава 3.64, Функционална класификација 160,
Програм 2 – комунална делатност, Програмска активност  0601-0010 – Јавна расвета, вршиће
се следеће измене:

Позиција 380,  економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ:
„200.000“ замењује се износом: „150.000“.

Укупно за месну заједницу Велики Гај - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0601-0010 – износ: „200.000“ замењује се износом: „150.000“.

Месна заједница Велики Гај, Раздео 3, глава 3.65, Функционална класификација 160,
Програм 5 – Развој пољопривреде, Програмска активност  0101-0001– Унапређење услова за
пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене:

Позиција 381,  економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „300.000“
брише се

Укупно за месну заједницу Велики Гај - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0101-0001– износ: „300.000“ брише се

Укупно за Месну заједницу Велики Гај- износ: „2.850.000“  замењује се износом:
„2.245.000“.

Месна заједница Купиник, Раздео 3, глава 3.67, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 383, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „570.000“ замењује се
износом: „600.000“.

Позиција 385, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „200.000“ замењује
се износом: „140.000“.

Позиција 386, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „100.000“
брише се.

Позиција 387 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ:
„650.000“ замењује се износом. „1.000.000“.

Позиција 389 економска класификација 512 – Машине и опрема – износ: „80.000“ замењује
се износом. „70.000“.

Укупно за месну заједницу Купиник - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „1.800.000“ замењује се износом: „2.010.000“.

Месна заједница Купиник, Раздео 3, глава 3.69 Функционална класификација 160,
Програм 5 – Развој пољопривреде, Програмска активност  0101-0001 – Унапређење услова за
пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене:

Позиција 391 економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „300.000“
брише се.

Укупно за месну заједницу Купиник - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0101-0001 – износ: „300.000“ брише се.
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Укупно за Месну заједницу Купиник износ: „2.300.000“  замењује се износом:
„2.210.000“.

Месна заједница Јерменовци, Раздео 3, глава 3.71, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 394, економска класификација 422– Трошкови путовања износ: „50.000“ брише се.
Позиција 397 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ:

„1.122.000“ замењује се износом: „1.262.000“.

Укупно за месну заједницу Јерменовци - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „2.942.000“ замењује се износом: „3.032.000“.

Месна заједница Јерменовци, Раздео 3, глава 3.73 Функционална класификација 160,
Програм  2 – Комунална делатност,  Програмска активност  0601-0010 – Јавна расвета,
вршиће се следеће измене:

Позиција 401, економска класификација 425 – Услуге одржавања јавне расвете– износ:
„50.000“ брише се

Укупно за месну заједницу Јерменовци - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0601-0010 – износ: „50.000“ брише се

Укупно за Месну заједницу Јерменовци износ: „3.343.000“  замењује се износом:
„3.383.000“.

Месна заједница Барице, Раздео 3, глава  3.76, Функционална класификација 160,
Програм  15 – Локална самоуправа,  Програмска активност  0602-0002 –Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:

Позиција 405, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ: „40.000“ брише се.
Позиција 406, економска класификација 423 –Услуге по уговору – износ: „150.000“ замењује

се износом од“100.000“
Позиција 408 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ:

„450.000“ замењује се износом: „670.000“.

Укупно за месну заједницу Барице - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „1.680.000“ замењује се износом: „1.810.000“.

Укупно за Месну заједницу Барице износ: „2.480.000“  замењује се износом:
„2.610.000“.

Укупно за СВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ износ: „58.510.840“ замењује се износом:
„55.494.840“.

Укупно Раздео 3. – Општинска управа и индиректни корисници - износ: 161.411.840“
замењује се износом: „155.545.340“.

Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3) износ: „589.402.298'' замењује се износом: „502.154.763“.
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Члан 3.

Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о  буџету општине Пландиште за 2016. годину
(ТРЕЋИ 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: 400-173/2016-I
Дана: 22.12.2016. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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185.

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014-др.закон) и члана 80. Статута Општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр.
16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина Општине Пландиште, на седници одржаној дана 22.12.2016.
године, донела је

О Д Л У К У
О  ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Одлуком о организацији Општинске управе општине Пландиште (у даљем тексту: Одлука)
утврђује се надлежност, унутрашња организација, начин руковођења, односи са другим органима,
средства за рад,  финансирање, јавност рада и друга питања од значаја за рад и организацију
Општинске управе Општине Пландиште (у даљем тексту: Општинска управа).

Члан 2.

Општинска управа је орган Општине.
Општинска управа се образује као јединствени орган за вршење управних послова у оквиру

права и дужности Општине, поверених послова од стране Републике Србије и Аутономне Покрајине
Војводине и одређених стручних послова за потребе Скупштине Општине Пландиште (у даљем
тексту: Скупштина), Председника општине Пландиште (у даљем тексту: Председник) и Општинског
већа Општине Пландиште (у даљем тексту: Општинско веће).

Члан 3.

Општинска управа:
1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина , Председник  и Општинско

веће;
2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине , Председника  и Општинског већа;
3. Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, привредних

друштава, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
4. Обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката Скупштине;
5. Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6. Доставља извештај о свом раду на извршавању послова Општине из изворне надлежности

Општине и поверених послова Скупштини, Председнику и Општинском већу по потреби, а
најмање једном годишње;

7. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће.

Члан 4.

Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута Општине,
других прописа и одлука које регулишу надлежности Општинске управе.
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У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама грађана и
правних лица, примењују се прописи о управном поступку.

Члан 5.

Рад Општинске управе је доступан јавности и подложан критици и јавној контроли грађана на
начин утврђен Законом, Статутом и овом Одлуком.

Члан 6.

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално.
Општинска управа је дужна да сарађује са грађанима и да поштује њихову личност и

достојанство.
Запослени у Општинској управи и постављена лица не могу се у обављању послова

руководити својим политичким убеђењима нити их могу изражавати и заступати.
У Општинској управи забрањено је оснивати политичке странке и друге политичке

организације или поједине њихове унутрашње организационе облике.

Члан 7.

Општинска управа дужна је да сваком грађанину и правном лицу обезбеди једнаку правну
заштиту у остваривању његових права, обавеза и интереса.

II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 8.

Општинска управа образује се као јединствени орган.

Члан 9.

У оквиру Општинске управе управе образују се организационе јединице за обављање сродних
послова које могу бити основне, посебне и уже организационе јединице.

Основне организационе јединице су одељења.
Посебна организациона јединица је Кабинет Председника општине.
Ако то природа и обим послова налажу, унутар основних организационих јединица могу се

образовати уже организационе јединице: одсеци, службе и слично.

III ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

1. ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Члан 10.

У Општинској управи се образују следеће основне унутрашње организационе јединице:
1) Одељење за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску

администрацију;
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2) Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине,
комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду;

3) Одељење за друштвене делатности и послове органа општине;
4) Одељење за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове.

Члан 11.

Одељење за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску
администрацију обавља следеће послове: реализацију развојних пројеката од интереса за
општину, представљање инвестиционих потенцијала општине и реализацију активности на
привлачењу инвестиција; израда нормативних и других акта из области локалног економског
развоја; старање о укупном привредном развоју општине; обављање управних и стручних послове у
области привреде; подстицање и старање  о развоју туризма, старих заната, пољопривреде и
осталих привредних грана; обављање пoслова категоризације туристичких објеката у складу са
законом; подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама
Скупштине општине; давање информација и пружање техничке помоћи правним лицима при
реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; израда базе података, праћење, анализа и
давање извештаја о стању и кретању привредних активности на територији општине; израду
пројекције будућих кретања и предлагање стратегије за даљи развој; успостављање привредних
контаката и старање о привлачењу нових инвеститора у општину; обављање стручних,
административних, техничких и других послова на вођењу, координирању и сервисирању послова из
области економског развоја општине; представљање могућности и услова за улагање у општину;
организацију и учешће општине на разним промотивним манифестацијама, сајмовима и привредним
изложбама; одржавање редовних контакта са републичким и другим институцијама које се баве
унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција; представљања општине на
регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални економски
развој; креирање и организацију тренинг програма у складу са потребама привреде; сарадњу са
Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања;
успостављљања контаката са међународним организацијама и донаторима; истраживање
могућности за финасирање развојних програма;  припремање, управљање и реализација развојних
пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре; праћење  рада јавних
предузећа, друштва капитала којима је општина оснивач или суоснивач или којима је поверено
обављање комуналне делатности и давање мишљења о њиховим извештајима о раду; праћење
рада јавних предузећа, јавних агенција, друштава капитала којима је општина оснивач или
суоснивач у области пољопривреде, водопривреде, и других грана привреде и давање мишљења о
њиховим извештајима о раду; припремање нацрта одлука из своје надлежности; припремање
нацрта стратегија и програме развоја општине; израду нацрта буџета општине уз поштовање
система јединствене буџетске класификације укључујући и програмску; припремање и достављање
корисницима буџета упутства за припрему буџета са основним економским смерницама, као
основом за израду предлога финансијских планова буџетских корисника, описом планиране
политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом средстава који може да
садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, поступком и динамиком припреме буџета;
старање о поштовању календара буџета локалне власти; анализирање предлога финансијских
планова буџетских корисника и контрола њихове усаглашености са упутством; припремање нацрта
одлуке о измени и допуни буџета (ребаланса); израда предлога решења о привременом
финансирању; обавештавање буџетских корисника о одобреним расположивим апропријацијама;
припремање и утврђивање тромесечне, месечне и шестомесечне квоте; разматрање захтева за
измену квоте; предлагање одлуек о привременој обустави извршења буџета буџетским
корисницима; разматрање предлога Плана извршења буџета; доношење одлуке о измени Плана
извршења буџета; разматрање захтева за преузимање обавеза; доношење решења о одборавању
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преусмеравања апропријација;  припремање нацрта решења о одобрењу средстава из текуће и
сталне буџетске резерве; отварање консолидованог рачуна трезора за динарска и девизна
средства,  подрачуна динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебних
наменских динарских рачуна корисника јавних средстава и осталих правних лицима и других
субјеката који не припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора;
ближе уређивање начина коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештавање о коришћењу
средстава општине; старање о пласирању слободних новчаних средстава и обавештавање Управе
за трезор; припремање захтева Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад
10% прихода општине у текућој години са детаљним образложењем оправданости инвестиција због
којих настаје прекорачење; анализу дугорочне одрживости дуга општине; вођење главне књиге
трезора и осталих пословних књига са посебном евиднецијом за сваког директног и индиректног
корисника буџетских средстава; вођење помоћних књигеа; припремање пројекције и праћење
прилива прихода и извршења расхода на консолидованом рачуну буџета; управљање готовином;
примање, завођење и контрола захтева за плаћање и трансфер средстава и захтеве за плате;
управљање информационим системом у области финансија; израду периодичних извештаја и
завршног рачуна консолидованог рачуна трезора; усаглашавање пословних књига са корисницима
буџета, Управом за трезор и добављачима; припремање и извршавњеа плаћање; вршење
мониторинга и евалуације финансијских планова по програмској методологији; управљање
имовином (вођење евиденција о основним средствима и пословном простору; вршење интерних
контролних поступка; обављање припремних радњи и других послова за спровођење прописа којима
се уређује област финансирања општине;  припремање нацрта аката којим се утврђују стопе
изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада и других
изворних локалних прихода и припрема симулација и модела по појединим групама обвезника на
основу предложеног нацрта; организовање јавне расправе и друге облике учешћа јавности у
поступку прирпеме нацрта аката локалних изворних прихода.

Послови јавних набавки односе се на: истраживање тржишта и ефикасно планирање
набавки; припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке
јавних набавки у сарадњи са другим службама; обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и
транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача
у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној
законом; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са
Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са
законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, обавештења и
извештаја на Порталу јавних набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и
индиректним  корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки;
одређивање запослених који ће представљати општину/општина у поступцима јавних набавки које
спроводе други наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних
набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о јавним
набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама
велике и мале вредности и спроведеним поступцима; достављање у предвиђеном законском року
наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење реализације закључених уговора о јавним
набавкама; остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности
примењују прописе из области јавних набавки; обављање других послова у складу са Законом о
јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки.

Послови локалне пореске администрације односе се на: пријем, обраду, контролу и унос
података из пореских пријава; доношење решења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних
прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује; евидентирање утврђене
пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, у складу са прописима;
књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода; канцеларијске и теренске пореске
контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем
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локалне пореске администрације; обезбеђење наплате пореске обавезе; послове редовне и
принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга; покретање поступка стечаја; подношења
захтева за покретање пореског прекршајног поступка; достављање извештаја са доказима Пореској
полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело; послове првостепеног
поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним
управним актима; пружање правне помоћи надлежним организационим јединицама Пореске управе
и другим организационим јединицама локалне пореске администрације; вођење јединственог
пореског књиговодства за локалне јавне приходе; примену јединствених стандарда, дефиниција,
класификација и номенклатура кодирања података и технику обраде у складу са јединственим
информационим системом за локалне јавне приходе; припрему методолошких упутстава за
једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода; давање бесплатних
информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних
прихода; издавање уверења и потврда и извештавање локалне самоуправе и Пореске управе у вези
са локалним јавним приходима и остали послови у складу са законом и другим прописима којима се
уређује ова област.

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.

Члан 12.

Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне
средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду обавља
послове који се односе на: припрему и доношење урбанистичких планова и урбанистичко
техничких докумената, стручне послове и организацију рада Комисије за планове, издавање извода
из урбанистичких планова; издавање информација о локацији  и локацијских услова; прибављање
услова за пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру; прибављање других посебних
услова од јавних предузећа, привредних друштава и установа имаоца јавних овлашћења,
неопходних за израду локацијских услова зависно од намене објекта; давање обавештења о намени
простора и могућности општина по захтевима странака; оверу пројеката парцелације и
препарцелације, давање сагласности на предлоге елабората геодетских радова за спајање парцела
истог власника, давање сагласности на исправку граница суседних парцела, израду програма и
решења о постављању монтажних објаката на јавним површинама, послове озакоњења објеката,
израду географског информационог система, уређење и обезбеђење обављања послова који се
односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и
управљање улицама, локалним и некатегорисаним путевима, уређење начина коришћења и
управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, сарадњу  са стручним службама,
организацијама и правним лицима из области урбанизма и грађевине за потребе рада органа
општине и Одељења; издавање грађевинских дозвола; издавање решења о одобрењу за изградњу,
реконструкцију, адаптацију и санацију објеката; давање стручних мишљења у поступку издавања
грађевинске дозволе и  одобрења за изградњу у оквиру обједињене процедуре; обраду
информација о појединим предметима; послове провере испуњености формалних услова за
издавање грађевинске дозволе и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта у складу са
локацијским условима; да ли је идејни пројекат за прибављање решења о одобрењу за изградњу у
складу са издатим  локацијским условима односно планом; старање о законитом вођењу поступка
издавања одобрења; припремање извештаја о раду; обављање и друге задатака и послова из
области припреме земљишта за грађење; доношење решења о припремним радовима и о пробном
раду; издавање дозволе за коришћење објеката/употребне дозволе; вођење регистара издатих
грађевинских дозвола и издатих употребних дозвола; издавање уверења о чињеницама о којима
води евиденцију; отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини; утврђивање
земљишта за редовну употребу објекта; доношења решења конверзије права коришћења у право
својине на грађевинском земљишту уз накнаду; утврђивање престанка права својине; поступак
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експропријације; поступке процене утицаја, процене утицаја затеченог стања и ажурирање студија о
процени утицаја на животну средину; поступа као заинтересовани орган код поступака процене
утицаја пред надлежним органом аутономне покрајине и пред надлежним министарством; врши
оцену и даје сагласност на извештаје о стратешкој процени утицаја; обавља послове везане за
заштиту ваздуха и заштиту од буке; издаје дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење,
третман и одлагање инертног и неопасног отпада; издаје интегрисане дозволе; врши ревизију
издатих интегрисаних дозвола и ревизију услова у интегрисаној дозволи; припрема програме
заштите животне средине и локалне акционе и санационе планове; сарађује са удружењима и
организацијама цивилног сектора; спроводи активности за јачање свести о потреби заштите
животне средине; припрема годишње извештаје и обавештава јавност о стању животне средине;
води евиденције и доставља податке Агенцији за заштиту животне средине и министарству; врши
послове заштите и унапређења природних добара и обавља друге послове везане за заштиту
животне средине; послове који се односе на праћење и унапређење функционисања јавних
комуналних предузећа и комуналних делатности; реализацију пројеката и иницијатива са циљем
модернизације рада јавних комуналних предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре; израду
нацрта општих правних аката, одлука, уговора и решења који се однсе на комуналне делатности;
израду појединачних правних акта у комунално – стамбеној области; вршење  управног надзора над
радом предузећа која обављају послове из области комуналних делатности; обављање послова у
вези са утврђивањем цена комуналних производа и услуга; контролу спровођења основних начела
енергетске политике; дефинисања стратегије и планова развоја енергетике на локалном нивоу;
регулисање и управљање саобраћајем на територији општине; јавни превоз на територији општине;
планирање капацитета мрежа линија; управљање квалитетом у систему јавног транспорта путника;
надзор над безбедношћу саобраћаја и такси превоза; израда планске документације у циљу
организације и обезбеђења заштите од пожара, елементарних и других већих непогода, организацију
цивилне заштите; израду услова за успостављање интегрисаног  система заштите и спасавања;
вођење управног поступка и доношења решења из стамбене области; припремање нацрта решења
за исељење бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
евидентирање скупштина станара стамбених зграда на територији општине и издавање уверења о
формирању скупштине станара и избору председика;  припрему предлога решења, уговора и анекса
уговора о откупу и закупу станова; вршење послова у вези са преносом права закупа и замене
станова; праћење извршавања уговорних обавеза по основу закупа и откупа на рате и провера
законитог утврђивања откупне цене стана и ревалоризације; подношење пријава надлежним
органима за исељење бесправних корисника станова; сарадњу са надлежним комуналним и јавним
предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институцијама и учешће у принудном
исељењу и записничкој примопредаји стамбеног простора; у Одељењу се прате и примењују закони
и други прописи из области имовинско - правних односа у надлежности општини; спроводи поступак
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине, управља имовином која је у јавној
својини и својини општине, као и непокретности које користе правни субјекти чији је оснивач
општина.

У одељењу се обављају и послови који се односе на: надзор над применом Закона о
планирању и изградњи и над применом других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива
и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката високоградње,
нискоградња и других објеката, као и на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и
грађење објеката на прописан начин;  праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона
и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити
од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке, поступању са хемикалијама, управљању
отпадом и о процени утицаја на животну средину;  доношење решења и налагање мера у области
заштите животне средине и праћење њиховог спровођења;  праћење  стања, предлагања мера и
инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и
инспекцијски надзор над поступањем предузетника и грађана у погледу придржавања закона, других
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прописа и општих аката; надзор  у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавну
хигијену, надзор над уређењем Општине, јавних зелених површина, функционисањем јавне расвете,
снабдевања насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевања електричном и топлотном
енергијом, изношењем и депоновање смећа, сахрањивањем, одржавањем гробаља, рада кафилерија;
надзор над вршењем димничарских услуга; надзор над обављањем  делатности пијаца; надзор над
одржавањем чистоће јавних површина, над раскопавањем улица и других јавних површина и друге
послове комуналне хигијене; праћење  стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над
извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и
некатегорисаних путева; надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај;
праћење стања, предлагање  мера и инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању друмског
локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза
за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, предлагање мера и
инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и
средњег образовања; извршење извршних или коначних решења из делокруга Општинске управе;
вођење  потребних евиденција; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног
обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за
инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова; пружање стручне помоћи, припрему
документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који
обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово
дејство; израду мера заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода;
предузимање мера ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода;
организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би
објединили све  превентивне и оперативне мере заштите  живота и имовине грађана; предузимање мера
и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације, посебно у делу
предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета насталих
елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних
послова за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, припрема
планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на
територији Општине; вођење поступка промене намене пољопривредног у грађевинско земљиште;
израда годишњег програм развоја пољопривреде и руралног развоја; израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; израду општих и
оперативних планова заштите од елементарних непогода; извештавање о пољопривредној
производњи (сетва, жетва, јесењи радови); информисање индивидуалних пољопривредних
произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава о актуелностима везаним за
пољопривреду; утврђивање водопривредних услова на територији општине; издавање
водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за објекте и радове у складу са законским
овлашћењима општина; подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са
законом и одлукама Скупштине општине; давање информација и пружање техничке помоћи правним
лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; обављање административних
послова за Агенцију за привредне регистре и пружање помоћи локалним привредницима у
регистрацији и пререгистрацији организационих облика.

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.

Члан 13.

Одељење за друштвене делатности и послове органа општине обавља следеће
послове: праћење и обезбеђивање услова за функционисање и развој у области предшколског
васпитања и образовања, основног и средњег образовања, културе, спорта, дечије и социјалне
заштите, борачко-инвалидске заштите, јавног здравља и примарне здравствене заштите; програма и
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пројеката за младе; управне, планске, аналитичке и друге стручне послове из ових области; надзор
над радом установа у друштвеним делатностима у којима је  оснивач Општина; праћење стања и
остваривање програма рада и развоја установа; предлагање мера у циљу спровођења утврђене
политике у овим областима; праћење спровођења прописа; вођење другостепеног поступка о
правима из области социјалне заштите која су у надлежности Општине; стручне и административне
послове за комисије из надлежности Одељења; предлагање одлуке о мрежи установа дечије и
социјалне заштите, основног и средњег образовања; доношење програма мера и активности на
унапређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите, у области ученичког и
студентског стандарда; смештај у домове, опоравак, регресирање школарине; припрему предлоге
општих и других аката, извештаја и анализа за потребе органа Општине; вођење управног поступка
о праву на додатак на децу, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада ради посебне неге детета, накнаду трошкова
боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, децу ометену у развоју и децу
из материјално угрожених породица, одлучивање у првом степену о признавању законом одређених
права борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца;  инспекцијски надзор над радом
установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања;
инспекцијски надзор у области спорта; израду предлога одлуке о буџету Општине у делу који се
односи на област друштвених делатности; припрему и утврђивање предлога финансијских планова
за кориснике буџетских средстава из области основног и средњег образовања, друштвене бриге о
деци, културе, физичке културе и спорта и социјалне заштите; контролу појединачних захтева за
плаћање; распоређивање средстава корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота;
праћење извршења финансијских планова; предлагање промена у апропријацији и измену
финансијских планова корисника буџета из области друштвених делатности, остварује сарадњу са
организацијама цивилног друштва, верским заједницама и организацијом Црвеног крста; праћење
рада и пружање помоћи месним заједницама;

Обавља  послове који се односе на: стручне и административно – техничке послове везане
за одржавање седница Скупштине општине, рад председника општине и седница Општинског већа и
њихових радних тела;  обраду и чување свих изворних аката о раду органа општине;  обављање
стручних послове који се односе на представке и предлоге грађана; уређење и издавање
"Службеног листа општине Пландиште",  Билтена општине Пландиште, координацију, припрему и
ажурирање информација за потребе интернет презентације општине; припрему информација и
званичних саопштења органа Општине.

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.

Члан 14.

Одељење за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове обавља следеће
послове: унапређење организације рада и модернизацију општинске управе; организацију пријемне
канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе; лична стања грађана и матичарске послове;
нормативно-правне послове; пружање правне помоћи грађанима; остваривање права и обавеза из
радног односа запослених, именованих и постављених лица; анализу описа послова и радних места
у органима општине и њихово правилно разврставање у звања;  припрема нацрт правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места; врши планирање и развој кадрова у
органима општине; обавља стручне послове у вези са планирањем организационих промена у
органима општине; припрема нацрт Кадровског плана и праћење његовог спровођења у органима;
развија систем оцењивање рада службеника, систематско праћење постигнућа службеника;
контролу над применом прописа о канцеларијском пословању; вођење бирачког списка; стручне и
административне послове за спровођење избора и организацију референдума; унапређење
примене информационих технологија; одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже;
администрирање базе података; одржавање и развој апликативног софтвера; организацију обуке
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запослених у Општинској управи, као и јавним предузећима и установама чији је оснивач општина;
успостављање услове за развој и одржавње географског информациониог система (ГИС-а) у
сарадњи са надлежним републичким и општинским органима и организацијама, као и јавним
предузећима, са територије општине, чији је оснивач општина, односно Република.

У оквиру Одељења се обављају послове који се односе на: коришћење биротехничких и
других средстава опреме; коришћење, одржавање и обезбеђење зграде Општине и службених
просторија: обезбеђивање превоза моторним возилима са и без возача и старање се о њиховом
одржавању; одржавање чистоће пословних просторија;  умножавање материјала; дактилографске
послове; организацију рада доставне службе; административно – техничке послове набавке
материјала; ситног инвентара и основних средстава; обављање других сервисних послова за
потребе органа општине.

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.

Члан 15.

За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине као и поверених
послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту
становања и рада грађана, у оквиру Одељења за општу управу, заједничке послове и људске
ресурсе образују се месне канцеларије за следећа подручја:

1. Матично подручје Пландиште, које обухвата насељено место Пландиште и Лаудовац;
2. Матично подручје Барице, које обухвата насељено место Барице,
3. Матично подручје Велика Греда, које обухвата насељено место Велика Греда;
4. Матично подручје Дужине, које обухвата насељено место Дужине и насељено место

Марковићево;
5. Матично подручје Јерменовци, које обухвата насељено место Јерменовци;
6. Матично подручје Купиник, које обухвата насељено место Купиник и насељено место

Велики Гај;
7. Матично подручје Маргита, које обухвата насељено место Марига;
8. Матично подручје Милетићево, које обухвата насељено место Милетићево и насељено

место Банатски Соколац;
9. Матично подручје Стари Лец, које обухвата насељено место Стари Лец;
10. Матично подручје Хајдучица, које обухвата насељено место Хајдучица.

Седиште матичног подручја је следеће:

1) Седиште матичног подручја Пландиште  је у Пландишту,
2) Седиште матичног подручја Барице је у Барицама,
3) Седиште матичног подручја Велика Греда је у Великој Греди,
4) Седиште матичног подручја Купиник  је у Купинику,
5) Седиште матичног подручја Дужине   је у Дужине,
6) Седиште матичног подручја Јерменовци је у Јерменовцу,
7) Седиште матичног подручја Маргита је у Маргити,
8) Седиште матичног подручја Милетићево је у Милетићеву,
9) Седиште матичног подручја Стари Лец је у Старом Лецу,
10) Седиште матичног подручја Хајдучица је у Хајдучици.
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Члан 16.

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних
књига и издавања извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, оверу
рукописа,преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, врши
послове пријемне канцеларије за Општинску управу и води другу евиденцију када је то предвиђено
законом и другим прописима.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери
Општинска управа.

Месне канцеларије врше послове према стручним упутствима по налогу Начелника Општинске
управе и начелника Одељења за општу управу и опште послове.

2. ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Члан 17.

У оквиру Општинске управе, образује се Кабинет Председника општине, као посебна
организациона јединица.

Члан 18.

Кабинет Председника општине обавља саветодавне и протоколарне послове, послове
односа са јавношћу и административно-техничке послове који су од значаја за рад Председника
општине, као и привлачење инвестиција, управљање пројектима и праћење реализације буџета за
инвестиције.

Члан 19.

У Општинској управи Председник општине поставља највише три помоћника Председника за
поједине области од значаја за Општину и то за: област економски развој, пројекте и спорт,
имовинску-правну област и област финансија.

Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше
друге послове утврђене овом одлуком и Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Општинској управи.

За свој рад помоћници Председника одговарају Председнику.

Члан 20.

Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе донетим од стране
Општинског већа, на предлог Начелника Општинске управе, уређују се, у складу са овом Одлуком:
назив основних  организационих јединица- Одељења, назив унутрашњих организационих јединицаја
у оквиру Одељења, назив радних места у њиховом оквиру, услови за рад на истима, број
извршилаца потребан за свако радно место и опис послова који се на поједином радном месту
обавља.
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IV РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 21.

Општинском управом руководи Начелник.
За свој рад и рад Општинске управе, Начелник одговара Скупштини Општине и Општинском

већу, у складу са Законом, Статутом општине и овом Одлуком.

Члан 22.

Начелника Општинске управе поставља и разрешава Општинско веће.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено високо

образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ESPB бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци.

Начелник Општинске управе поставља се на основу јавног конкурса, који оглашава Општинско
веће, а спроводи конкурсна комисија, на 5 година, већином гласова од укупног броја чланова
Општинског већа.

Начелник Општинске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе поставља се и разрешава на исти начин и под истим
условима као Начелник општинске управе.

Начелник Општинске управе може бити разрешен и пре истека времена на који је постављен,
у случајевима и под условима предвиђеним Законом..

У случају подношења оставке Начелник Општинске управе  се разрешава на првој наредној
седници Општинског већа.

Члан 23.

Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито
и ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу унутрашњих организационих
јединица, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, стара се о обезбеђивању
услова рада, подноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе
Општинском већу и обавља и друге послове одређене законом и Статутом Општине.

Члан 24.

Начелник Општинске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе поставља се на исти начин и под истим условима као
начелник Општинске управе.

Члан 25.

Начелник Општинске управе не може вршити никакву јавну или другу дужност која је
неспојива са његовим положајем и овлашћењима.
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Члан 26.

Радом Одељења као основних унутрашњих организационих јединица у Општинској управи
руководе Начелници Одељења, радом одсека-шеф одсека, а радом служби-шеф служби.

Руководиоце унутрашњих организационих јединица у Општинској управи распоређује
Начелник Општинске управе.

Начелник Одељења је дужан да се у свом раду придржава налога и упутстава Начелника
Општинске управе, а за свој рад као и за законит и благовремени рад Одељења и његових
унутрашњих организационих јединица лично је одговоран  Начелнику Општинске управе.

Члан 27.

Начелници Одељења као руководиоци основних унутрашњих организационих јединица
Општинске управе организују и обезбеђују њихов законит и ефикасан рад, старају се о правилном
распореду послова на запослене у оквиру своје организационе јединице, старају се о испуњавању
радних дужности запослених. Руководиоци основних унутрашњих организационих јединица -
Одељења, за свој рад и рад организационе јединице којом руководе, одговарају начелнику
Општинске управе.
Шефови одсека, служби и других унутрашњих организационих јединица у оквиру Одељења као
основних унутрашњих организационих јединица у Општинској управи, за свој рад и рад одсека или
службе којом руководе, одговарају начелнику Одељења и Начелнику Општинске управе.

Члан 28.

Начелник Општинске управе може, у складу са законом, да пренесе овлашћење на
Начелника Одељења и на руководиоце унутрашњих организационих јединице у оквиру Одељења,
да одлучују, доносе и потписује поједина акта у оквиру пренетих овлашћења и лично одговарају
начелнику Општинске управе за законитост тих аката.

Члан 29.

Шефови одсека, служби и других облика организовања у Одељењима, као унутрашњим
организационим јединицама Општинске управе, организују рад и обезбеђују ефикасно и законито
обављање послова у унутрашњој организационој јединици, старају се о правилном распореду
послова, пуној запослености радника и врше друге послове по налогу начелника Општинске управе
и начелника Одељења коме припадају и коме су одговорни за свој рад.

V ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

1. ОДНОС ПРЕМА СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОМ
ВЕЋУ

Члан 30.

Однос Општинске управе према Скупштини , Председнику и Општинском већу заснива се на
правима и дужностима утврђеним Законом, Статутом Општине и овом Одлуком.

Општинска управа је обавезна да Скупштину, Председника и Општинско веће обавештава о
вршењу послова из своје надлежности, да даје обавештења и податке из своје надлежности који су
неопходни за рад Скупштине, Председника  и Општинског већа.
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Члан 31.

Председник Општине усмерава и усклађује рад Општинске управе.
Када Општинско веће, у вршењу надзора над радом Општинске управе, утврди да поједина

акта нису у складу са Законом, Статутом Општине или одлуком Скупштине Општине, може да их
поништи или укине уз налагање да се донесе нови акт, у складу са Законом, Статутом или одлуком
Скупштине Општине.

Уколико Општинска управа не поступи по налогу и не донесе нови акт, може се покренути
питање одговорности запосленог који је непосредно радио на доношењу акта, односно надлежног
руководиоца организационе јединице.

2. ОДНОС ПРЕМА ГРАЂАНИМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И УСТАНОВАМА

Члан 32.

Општинска управа  поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и
дужна је  да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних
интереса.

Општинска управа је дужна да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових
права и правних интереса.

Општинска управа је дужна да сарађује са грађанима и да поштује њихову личност и
достојанство.

Општинска управа је дужна да, на њихов захтев, грађанима даје потребне податке и
обавештења и да им пружа правну помоћ.

Општинска управа је дужна да разматра представке, притужбе и предлоге грађана, да
поступа по њима и о томе благовремено обавештава грађане.

Члан 33.

Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима примењују се и на
односе према привредним друштвима, установама и другим организацијама, када се одлучује о
њиховим правима и интересима, на основу Закона и одлука Скупштине Општине.

3. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 34.

Међусобни односи основних унутрашњих организационих јединица Општинске управе
заснивају се на правима и дужностима утврђеним Законом, Статутом и овом Одлуком.

Основне унутрашње организационе јединице Општинске управе дужне су да међусобно
сарађују и размењују потребне податке и информације неопходне за рад.

VI ЈАВНОСТ РАДА

Члан 35.

Општинска управ обезбеђује јавност рада давањем информација електронским путем
(интернет), средствима јавног информисања о обављању послова из своје надлежности и давањем
службених информација о обављању послова из своје надлежности, о свим  променама које се
односе на њену организацију, распореду радног времена и другим променама.



Стр -575- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 27  22.12.2016.

Члан 36.

Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе, а у појединим
случајевима може овластити и друго запослено лице да то учини у име Општинске управе.

Информације о раду основних унутрашњих организационих јединица даје начелник
Одељења.

Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља
државну, војну, службену или пословну тајну.

О ускраћивања информације из претходног става одлучује Начелник Општинске управе.

VII ПРАВНИ АКТИ

Члан 37.

Општинска управа доноси : правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке.
Правилником се разрађују поједине одредбе одлука и других аката ради њиховог

извршавања.
Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба одлука и других аката, наређује или

забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.
Упутством се одређује начин на који Општинска управа извршава поједине одредбе одлука и

других аката.
Решењем се одлучује о појединачним стварима у складу са Законом и другим актима.
Закључком се, у складу са прописима, уређују правила и начин рада и поступања Општинске

управе.

Члан 38.

Правилнике, наредбе и упутства доноси Начелник општинске управе.
Решења и закључке доносе: начелник Општинске управе, руководиоци основних

унутрашњих организационих јединица или друго лице које Начелник Општинске управе овласти.

VIII  СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ

Члан 39.

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и привредних
друштава, организација и установа, када на основу одлуке Скупштине Општине одлучују о
појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих
јединица Општинске управе.

IX ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ

Члан 40.

По жалби против првостепеног решења Општинске управе из надлежности Општине,
решава Жалбена комисија, односно Општинско веће, уколико Жалбена комисија није образована.
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X ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА

Члан 41.

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.
О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник Општинске управе.

XI КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 42.

На канцеларијско пословање Општинске управе примењују се прописи о канцеларијском
пословању органа државне управе.

XII РАДНИ ОДНОСИ

Члан 43.

Послове Општинске управе, који се односе на остваривање права, обавеза и интереса
грађана и правних лица, могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен
стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство у складу са Законом
о државној управи и другим прописима.

Члан 44.

У погледу права, обавеза и одговорности запослених и постављених лица у Општинској
управи, примењују се одредбе Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе и других прописа о запосленима у државним органима.

У Општинској управи могу се, ради оспособљавања за вршење одређених пословa кроз
практичан рад, под условима утврђеним законом, примати приправници.

Приправници се могу примати у својству запослених на одређено време и ради стручног
оспособљавања у својству волонтера.

Актом о организацији и систематизацији Општинске управе утврђује се број приправника.

Члан 45.

О правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи одлучује
Начелник Општинске управе.

Члан 46.

Звања и занимања запослених и услови за њихово стицања, коефицијенти за утврђивање
плата, права, обавезе и одговорности из радног односа уређују се посебним актом у складу са
Законом.

Акт из става 1. овог члана доноси Скупштина општине у складу са законом.
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Члан 47.

Запослени у Општинској управи за свој рад одговарају дисциплински и материјално.
Дисциплинска и материјална одговорност запослених у Општинској управи, утврђује се

актом који доноси начелник Општинске управе у складу са Законом.

Члан 48.

Распоред радног времена у Општинској управи утврђује Начелник Општинске управе.

XIII  ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 49.

Средства за финансирање Општинске управе обезбеђују се у буџету Општине, односно у
буџету Републике и АП Војводине за обављање поверених послова из надлежности Републике и АП
Војводине.

Члан 50.

Средства за финансирање послова Општинске управе чине:

1) Средства за исплату плата запослених и постављених лица;
2) Средства за материјалне трошкове;
3) Средства за посебне намене;
4) Средства за набавку и одржавање опреме;
5) Средства за друге посебне накнаде и солидарну помоћ.

Члан 51.

Средства за исплату плата запослених и постављених лица служе за плате и накнаде
запослених и постављених лица;

Средства за материјалне трошкове обезбеђују се за набавку потрошног материјала, ситног
инвентара, огрева, осветљења, закупа и одржавања пословних просторија и трошкове поштанских
услуга, набавку стручних публикација, литературе и штампаних материјала, осигурање и одржавање
средстава опреме и путне и друге трошкове потребне за обављање послова Општинске управе;

Средства за посебне намене обезбеђују се за одређене потребе Општинске управе у вези
са пословима које врши( накнаде сведоцима, трошкови поступка и др.), стручно оспособљавање и
усавршавање запослених, организацију рада и остале потребе;

Средства опреме чине инвентар и друге потребне ствари које Општинској управи служе за
њене потребе и чији је век трајања дужи од једне године, ако прописима није другачије одређено,
као и новчана средства намењена за набавку опреме;

Средства за друге посебне накнаде и солидарну помоћ, као друге врсте исплата у складу са
Законом.

За законито коришћење средстава намењених за финансирање Општинске управе
одговоран је Председник.
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XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

Ову Одлуку доноси Скупштина, на предлог Општинског већа.
Измене и допуне ове Одлуке врше се на начин и по поступку, утврђеном за њено доношење.
Тумачење одредаба ове Одлуке даје Скупштина.

Члан 53.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе Општине Пландиште,
донеће Општинско веће општине Пландиште до 31.01.2017. године.

До доношења акта из става 1. овог члана, примењиваће се Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, број: 9/2016 и 21/2016)

На сва питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона и
Статута.

Члан 54.

Распоређивање запослених у Општинској управи извршиће начелник Општинске управе.
Запослени и постављена лица у Општинској управи, настављају са радом на досадашњим

пословима до разрешења, односно до распоређивања по новој организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи.

Члан 55.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Општинској управи Општине
Пландиште („Сл.лист општине Пландиште“ ,број: 16/2008, 18/2008 и 24/2008).

Члан 56.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-18/2016-I
Дана: 22.12.2016. 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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186.

На основу члана 13. став 1. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.
36/2009, 88/2010 и 14/2016), члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Пландиште („Службени
лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015),  Скупштина општине Пландиште на
седници одржаној 22.12.2016. године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  ЗА

ПЕРИОД ОД 2017. - 2027. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Локални план управљања отпадом општине Пландиште за период од 2017 - 2027.
године.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке је Локални план управљања отпадом општине Пландиште за
период од 2017 - 2027. године (у даљем тексту: Локални план).

Члан 3.

О имплементацији стараће се тимови за имплементацију са одговорним лицима и
институцијама у зависности од сегмента Локалног плана, а које ће именовати Председник општине.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке и усвајањем Локалног плана, престаје да важи Одлука о
усвајању Плана управљања отпадом општине Пландиште за период 2010-2020. година („Службени
лист општине Пландиште“, број 10/2010), као и План управљања отпадом општине Пландиште за
период 2010-2020. година.

Члан 5.

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: 501-34/2016-I
Дана: 22.12.2016. године
П Л А Н Д И Ш Т Е ПРЕДСЕДНИK

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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187.

На основу члана 40.  става 1. тачке 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 22.12.2016. године, донела је

О Д Л У К У
О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се начин и критеријуми за доделу новчане помоћи (подстицајних
средстава) студентима прве године факултета, односно уметничких академија који имају
пребивалиште на територији општине Пландиште.

Члан 2.

Висину новчане помоћи за сваку годину, број студената као и рокове исплате одређује
Општинско веће општине Пландиште, за сваку календарску годину, а у складу са Одлуком о буџету
за ту годину.

Студентима ће се исплаћивати новчана помоћ  у  10 месечних рата.

Члан 3.

Новчана помоћ студентима доделиће се путем Јавног конкурса, који расписује Општинско
веће општине Пландиште и који ће бити објављен на сајту Општине и на огласној табли Општине.

Члан 4.

Конкурс спроводи Комисија за новчану помоћ студентима (у даљем тексту: Комисија), коју
именује председник Oпштине.

Комисија има председника/цу и два члана/ице.
Мандат Комисије траје до окончања активности по конкурсу.
Комисија из става 1 овог члана доноси Правилник о раду, који је усклађен са одредбама ове

Одлуке  и који мора да садржи:
 начин рада Комисије
 поступак објављивања јавног конкурса
 документацију потребну за учешће на јавном конурсу
 услове и критеријуме за избор студената којима ће бити додељена новчана помоћ
 поступак доношења Одлуке о студентима којима ће бити додељена новчана помоћ
 друга питања од значаја за рад Комисије.

Члан 5.

Право на доделу новчане помоћи имају студенти са пребивалиштем на територији општине
Пландиште који испуњавају следеће услове:
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 да су уписали прву годину  студија првог степена ( основне академске или основне
струковне студије) на високим школским установама чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 месеци пре
расписивања конкурса,

 да први пут уписују прву годину студија првог степена ( носновне академске или основне
струковне студије) на високим школским установама чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе  и

 да нису у радном односу.

Члан 6.

Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Одлука о начину и критеријумима расподеле
средстава за доделу материјалне помоћи студентима са територије општине Пландиште („Службени
лист општине Пландиште“, бр. 16/2012)

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пландиште“, а примењиваће се  од  1. јануара 2017. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-14/2016-I
Дана: 22.12.2016. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. произодног менаџмента, с.р.
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188.

На основу  члана 44. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и
30/2016 - испр.) и члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној дана 22.12.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕЛА ЦРКВА

ЗА 2017. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Историјског архива Бела Црква за 2017.
годину број 127/16 од 24.11.2016. који је усвојио Управни одбор Историјског архива Бела Црква
30.11.2016. 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: 020-11/2016-I
Датум: 22.12.2016. 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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189.

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), а у складу са члановима 13, 13а и 159. Закона
о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 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), Скупштина општине Пландиште
на седници одржаној дана 22.12.2016.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ

ЗА 2017. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за 2017.
годину, број 512/2016 од 22.11.2016. године  који је усвојио Управни одбор Дома здравља „1 октобар“
Пландиште  22.11.2016.. године, под бројем 512/2016.

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: 020-12/2016-I
Датум: 22.12.2016.  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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190.

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. Одлуке о правима и услугама у
социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2012, 8/2014,17/2014
и 9/2015), Скупштина општине Пландиште, дана 22.12.16.2016.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ОПШТИНИ

ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за социјални рад Пландиште за 2017.
годину, број 3-55100-367/16 који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад Пландиште
01.12.2016. године, под бројем 3-55100-396/16.

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: 020-14/2016-I
Датум: 22.12.16.2016.  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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191.
На основу члана а 40. став 1. тач. 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист

општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), а у складу са члановима 6, 7, 9. и 13. Закона о
црвеном крсту Србије („Сл гласник РС“, бр. 107/2005), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној дана 22.12.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА

ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ СА КАЛЕНДАРОМ АКТИВНОСТИ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Основе програмских активности Црвеног крста Пландиште за
2017. годину са Календаром активности који је усвојила Скупштина Црвеног крста Пландиште
29.11.2016. под бројем 134-1/16 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: 020-10/2016-I
Датум: 22.12.2016. 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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192.

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 дана 22.12.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО

ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ ЗА  ШКОЛСКУ
2015./2016. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду  Предшколске установе  „Срећно детињство“
Пландиште за школску 2015/2016 годину,  који је усвојио Управни одбор Предшколске установе
„Срећно детињство“ Пландиште дана 09.09.2016. године под бројем 60-135/4.

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: 020-15/2016-I
Датум: 22.12.2016. 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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193.

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), a у складу са  чланом 17. Закона о
предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, број 18/2010), Скупштина општине
Пландиште, на седници одржаној дана 22.12.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО

ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ ЗА  РАДНУ
2016./2017. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Предшколске установе „Срећно детињство“
Пландиште за радну 2016./2017. годину  који је усвојио Управни одбор Предшколске установе
„Срећно детињство“ Пландиште дана 09.09.2016. године под бројем 60-135.

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: 020-13/2016-I
Датум: 22.12.2016. 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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194.

На основу  члана 44. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016 - испр.) и 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 22.12.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВУК

КАРАЏИЋ“  ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Културно образовног центра „Вук Караџић“
Пландиште за 2017. годину, који је усвојио Управни одбор Културно образовног центра „Вук
Караџић“ Пландиште  28.09.2016. под бројем  97-1/2016.

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: 020-17/2016-I
Датум: 22.12.2016. 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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195.

На основу  члана 44. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и
30/2016 - испр.) и 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 22.12.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017.

ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Народне библиотеке Пландиште за 2017. годину
број 110/2016 од 05.12.2016. године, који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке Пландиште
07.12.2016. године под бројем 112/2016.

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: 020-16 /2016-I
Датум: 22.12.2016. 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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196.

На основу члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службни гласник Републике
Србије'' бр. 15/2016), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној
саомоуправи (''Службни гласник Републике Србије'' 129/07), и члана 40. став 1. тачка 9. Статута
општине Пландиште (''Службни лист општине Пландиште'' бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина
општине Пландиште је на седници одржаној дана 22.12.2016. године, усвојила

ОСНИВАЧКИ АКТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ПОЛЕТ'' ПЛАНДИШТЕ

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Одлуком Владе Републике Србије о усклађивању пословања Друштвеног јавног комуналног
предузећа ''ПОЛЕТ'' Пландиште са Законом о јавним предузећима бр.023-5586/2015-1 од
18.06.2015.године, која је објављена у ''Службеном гласнику РС'' бр. 53/2015, основано је Јавно
предузеће ''ПОЛЕТ'' Пландиште чији је оснивач Република Србија, а у чије име оснивачка права
врши Влада Републике Србије.

Јавно предузеће ''ПОЛЕТ Пландиште је регистровано код Агенције за привредне регистре
под матичним бројем 08049599, као правни следбеник  Друштвеног јавног комуналног предузећа
''ПОЛЕТ'' Пландиште које је основано Одлуком Већа удруженог рада Скупштине општине
Пландиште  број 352-17/74-01 од 27.09.1974. године.

Уговором о преносу оснивачких права у Јавном предузећу ''ПОЛЕТ'' Пландиште који је
закључен дана 10.11.2016.године између Републике Србије и Општине Пландиште (број 023-02-
01062/2016 и број 463-18/2016-II) Република Србија је на Општину Пландиште пренела сва
оснивачка права и оснивачки улог.

Овом одлуком Скупштина општине Пландиште врши усаглашавње оснивачког акта, Одлуке
о оснивању друштвеног јавног комуналног предузећа ''ПОЛЕТ'' из Пландишта (''Службени лист
општине Пландиште'' бр.1/92) са одредбама Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'' бр. 15/2016) те одредбама Одлуке Владе Републике Србије о усклађивању
пословања Друштвеног јавног комуналног предузећа ''ПОЛЕТ'' Пландиште са Законом о јавним
предузећима бр. 023 -5586/2015-1 од 18.06.2015. године,која је објављена у (''Службеном гласнику
Републике Србије'' 53/2015)

II ОСНИВАЧ

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа ''Полет'' је Република Србија.
Сва оснивачка права врши Скупштина општине Пландиште, чије је седиште у Пландишту,

улица Војводе Путника 38 и то на основу Одлуке Владе Републике Србије о усклађивању пословања
Друштвеног јавног комуналног предузећа ''ПОЛЕТ'' Пландиште са Законом о јавним предузећима бр.
023-5586/2015-1 од 18.06.2015. године, која је објављена у (''Службеном гласнику Републике Србије''
53/2015) и Уговора о преносу оснивачких права у Јавном предузећу ''ПОЛЕТ'' Пландиште од
10.11.2016.године који је закључен између Републике Срије и Општине Пландиште.
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Члан 3.

Пословно име предузећа гласи: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ПОЛЕТ'' ПЛАНДИШТЕ.
Скраћено пословно име предузећа гласи : ЈП ''ПОЛЕТ'' ПЛАНДИШТЕ.
Предузеће може променити пословно име уз преходну сагласност оснивача.

Члан 4.

Претежна делатност Предузећа уписана у Агенцији за привредне регистре Републике Србије је:

35.22 - дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Поред делатности из става 1. овог члана  Предузеће ће обављати и друге делатности и то:
01.30 Гајење садног материјала
35.23 Трговина гасовитим горивима преко гасне мреже.
36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
37.00 Уклањање отпадних вода.
38.11 Сакупљање отпада који није опасан.
38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан.
39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом.
42.21 Изградња цевовода.
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система.
46.22 Трговина на велико цвећем и садницама.
46.77 Трговина на велико отпатцима и остацима.
68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
81.21 Услуге редовног чишћења зграда.
81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме.
81.29 Услуге осталог чишћења.
81.30 Услуге уређења и одржавања околине.
96.03 Погребне и сродне делатности.

Предузеће може да обавља и друге делатности утврђене Статутом предузећа уз претходну
сагласнст оснивача.

Предузеће ће обављати и друге делатности које му посебном одлуком повери Скупштина
општине Пландиште.

Члан 5.

Одлуку о промени делатности предузећа доноси надзорни одбор предузећа на предлог
директора предузећа и уз сагласност оснивача.

III ОСНОВНИ КАПИТАЛ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 6.

Вредност основног капитала на дан 21.12.1988.године износи – новчани капитал у износу од
11.414.820,00 динара.

Имовину предузећа чине право својине на покретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права.
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Предузеће може користити и средства у јавној и другим облицима својине, у складу са
прописима који уређују обављање делатности од општег интереса и одлуком о промени оснивачког
акта јавног предузећа ''Полет'' Пландиште.

IV ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 7.

Предузеће заступа и представља Директор предузећа, без ограничења.

Члан 8.

Директор предузећа може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје
за заступање предузећа.

Директор, уз сагласност надзорног одбора може дати и опозвати прокуру, у складу са
законом.

V ОДГОВОРНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЕЗЕ

Члан 9.

У правном промету предузеће самостално иступа у своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању, предузеће одговара целокупном

својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.

VI ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 10.

Предузеће је организовано као економско-пословна целина, а делатност обавља на начин
да се обезбеде сви услови прописани законима и другим актима из области обављања делатности
од општег интереса.

Члан 11.

Унутрашња организација предузећа ближе се уређује општим актом предузећа.

VII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Члан 12.

Средства за обављање делатности предузеће обезбеђује из прихода од продаје услуга,
буџета оснивача и других извора, у складу са законом.

Делатност предузећа финансира се на основу годишњег програма пословања који доноси
надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача.

Програм пословања из става 2. овог члана, предузеће доставља оснивачу, ради давања
сагласности, најкасније у року од 15 дана пре усвајања акта о буџету оснивача.

Програм пословања предузећа сматра се донетим када на њега сагласност да оснивач.
Оснивач и предузеће су одговорни за спровођење усвојеног програма пословања.
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Члан 13.

Предузеће је дужно да организује свој рад тако да се обезбеди:
1. трајност, односно континуитет у обављању делатности;
2. обим и врста производа и услуга којима се постиже потребан ниво у задовољавању

потреба корисника;
3. одговарајући квалитет производа и услуга, који подразумева нарочито здравствену и

хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, тачност у погледу рокова
испоруке, сигурност корисника у добијању услуга, поузданост у пружању услуга и заштите животне
средине;

4. развој и унапређење квалитета и асортимана производа и услуга као и унапређивање
организације рада, ефикасности и других услова производње и пружања услуга;

5. ред првенства у снабдевању производима и пружању услуга у случају више силе у складу
са прописом оснивача;

6. мере заштите и обезбеђења објеката, уређаја и инсталација;
7. стална функционална способност објеката, одржавањем грађевинских и других објеката,

постројења и опреме који служе за обављање делатности.

Члан 14.

Оснивач је дужан у складу са законом да:
1. обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење

делатности;
2. остварује надзор и контролу обављања делатности;
3. предузима мере на унапређењу делатности.

Члан 15.

У случају поремећаја у пословању предузећа, оснивач може предузети мере којима ће се
обезбедити услови за несметано функционисање предузећа у складу са законом, а нарочито:

1. промену унутрашње организације предузећа;
2. разрешење органа које именује и именовање привремених органа предузећа;
3. ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини и
4. друге мере одређене законом.

VIII УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

Члан 16.

Унапређење рада и развоја предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану
пословне стратегије и развоја, који доноси надзорни одбор предузећа.

Члан 17.

За сваку календарску годину предузеће доноси годишњи програм пословања (у даљем
тексту: Програм) и доставља га надлежном органу оснивача.

Програм садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама,
планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити предузећа, односно
планирани начин покрића губитка предузећа, елементе за целовито сагледавање цена производа и
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услуга, план зарада и запошљавања у предузећу, критеријуме за коришћење средстава за
помоћ,спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Члан 18.

Надзорни одбор и директор предузећа, у оквиру својих права и дужности, обавезни су да
редовно прате и оцењују остваривање дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и
развоја предузећа као и годишњег програма пословања и да предузимају мере за њихову
реализацију.

Члан 19.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и годишњи програм
пословања, на предлог директора, доноси надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача.

Предузеће је дужно да оснивачу доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег
програма пословања.

IX ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

Члан 20.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, оснивач даје сагласност на:
1. статут предузећа и његове измене и допуне;
2. давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за послове који

нису из оквира делатности од општег интереса;
3. тарифу (одлуку о ценама) ;
4. одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су

пренета на коришћење предузећу, велике вредности, која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;

5. акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
6. улагање капитала;

7.  статусне промене;
7. акт о процени вредности капитала, као и на програм и одлуку о својинској

трансформацији;
8. друге одлуке, у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег

интереса и оснивачким актом.

X РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Члан 21.

Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет оснивача по завршном рачуну
за претходну годину.

Висина и рок за уплату добити из става 1.овог члана, утврђује се одлуком о буџету за
наредну годину.
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XI ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ ИМОВИНЕ

Члан 22.

Предузеће не може да отуђи објекте и друге непокретности, постројења и уређаје који су у
функцији обављања делатности од општег интереса, осим ради њихове замене због дотрајалости,
модернизације или техничко-технолошких унапређења.

Члан 23.

Прибављање и отуђење имовине веће вредности која је у непосредној функцији обављања
делатности од општег интереаса врши се уз сагласност оснивача.

XII УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 24.

Предузеће се задужује код добављача, кредитора и осталих поверилаца са наменом
финансирања текућег пословања и инвестиција из оквира делатности од општег интереса у складу
са годишњим програмом пословања односно дугорочним и средњорочним планом пословне
стратегије и развоја.

Одлуку о кредитном задужењу код пословних банака и издавању хартија од вредности за
финансирање текућег пословања и инвестиција доноси директор предузећа, уз сагласност
надзорног одбора предузећа.

XIII ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 25.

Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор и
2) Директор.
Надзорни одбор и директор могу да формирају стална и повремена радна тела (комисије,

одборе и сл.), ради пружања стручне помоћи органима предузећа у обављању послова који су им
стављени у надлежност законом, оснивачким актом и овим Статутом.

1. Надзорни одбор

Састав, избор и мандат

Члан 26.

Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора , од којих је један члан надзорног одбора из реда

запослених, а два члана су представници оснивача, именује и разрешава оснивач.
Представник запослених у надзорном одбору се бира тајним гласањем а право гласа имају

сви запослени у предузећу.
Представника запослених у надзорном одбору предузећа предлаже репрезентативни синдикат

запослених у предузећу.
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Листу кандидата чине сви запослени у предузећу који испуњавају услове за члана надзорног
одбора и који прихвате кандидатуру.

Листа кандидата коју утврди извршни одбор репрезентативног синдиката запослених у
предузећу, објављује се на огласној табли предузећа са обавештењем запосленима о времену и
месту одржавања гласања.

Гласање се сматра успешним ако је гласала већина свих запослених у предузећу.

Члан 27.

Надзорни одбор именује се на период од четири године.
Мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком периода на који су

именовани, оставком или разрешењем.

Члан 28.

Председник и чланови надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:

1. Предузеће не достави годишњи програм пословања, у роковима прописаним Законом о
јавним предузећима;

2. надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у
случају постојања основане сумње да одговорно лице предузећа делује на штету
предузећа несавесним понашањем или на други начин;

3. се утврди да делује на штету предузећа несавесним понашањем или на други начин;
4. у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.

Председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника и чланова
надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Члан 29.

За председника и члана надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири

године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама , мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2.овог члана;

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;

5. да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична

дела и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
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Представник запослених у надзорном одбору поред наведених мора да испуњава и следеће
услове:

1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја у предузећу у
последњих пет година;

2.  да није члан политичке странке.

Члан 30.

Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у
надзорном одбору.

Висину накнаде из став 1. овог члана односно критеријуме и мерила за њено утврђивање,
одређује Влада.

Делокруг и рад надзорног одбора

Члан 31.

Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за

њихово спровођење;
2. доноси годишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом

пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих

активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси статут;
8. одлучује о статусним променама , оснивању других правних субјеката и улагању капитала;
9. доноси одлуку о расподели добити односно начину покрића губитка;
10. закључује уговор о раду на одређено време са директором, у складу са  законом којим

се уређују радни односи;
11. врши и друге послове у складу са законом и овим Статутом.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у предузећу.

Одлуке из ст. 1. тач. 1., 2., 7. и 9. овог члана, надзорни одбор доноси уз сагласност оснивача.
Одлуку из ст. 1. тач. 8. овог члана, надзорни одбор доноси уз претходну сагласност оснивача.

Члан 32.

Надзорни одбор самостално:
- даје смернице директору за остваривање плана пословне стратегије и развоја;
- доноси пословник о раду надзорног одбора;
- доноси општа акта предузећа која не доноси директор;
- одобрава директору предузећа службени пут у иностранство;
- обавља и друге послове утврђене законом, оснивачким актом и овим Статутом.

Члан 33.

Надзорни одбор предузећа ради и одлучује на седницама.
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Надзорни одбор може пуноважно да ради и одлучује ако је на седници присутно најмање две
трећине чланова.

Одлука се доноси већином гласова чланова надзорног одбора.

Одговорност чланова Надзорног одбора

Члан 34.

Чланови надзорног одбора предузећа одговорни су за свој рад оснивачу и
запосленима у предузећу.

Члан 35.

Чланови надзорног одбора одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују
предузећу и повериоцима - ако је та одлука донесена грубом непажњом или са намером да се штета
проузрокује.

Члан надзорног одбора не сноси одговорност ако је при гласању о доношењу одлуке из
става 1. овог члана издвојио своје мишљење на записник.

Члан 36.

Оснивач предузећа може покренути поступак пред надлежним судом против чланова
надзорног одбора који су донели одлуку којом се наноси штета предузећу и захтевати поништај те
одлуке и накнаду проузроковане штете.

Члан 37.

Начин рада и одлучивања на седницама надзорног одбора ближе се регулише пословником
о раду надзорног одбора.

2. Директор

Именовање и мандат Директора

Члан 38.

Директор је орган пословођења предузећа.
Директора предузећа именује и разрешава оснивач, а на основу спроведеног јавног конкурса

у складу са Законом о јавним предузећима.
Директор се именује на период од четири године и по истеку мандата може бити поново

именован.
За директора предузећа може се именовати лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири

године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама , мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2.овог члана;
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4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;

5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7. да није члан органа политичке странке односно да му је одређено мировање у вршењу

функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична

дела и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Директор је функционер који обавља функцију.
Директор не може имати заменика.
Скупштина општине Пландиште може, до именовања директора предузећа по спроведеном

јавном конкурсу, да именује вршиоца дужности директора на период који не може бити дужи од
једне године.

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног
предузећа.

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења која има директор
предузећа.

Исто лице не може два пута бити именовано за вршиоца дужности директора.

Члан 39.

Директор предузећа закључује уговор о раду на одређено време са надзорним одбором
предузећа, а на основу решења оснивача о именовању директора.

Члан 40.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или
разрешењем.

Оставка се у писаној форми подноси оснивачу.
Предлог за разрешење директора предузећа подноси оснивач, а може поднети и надзорни

одбор.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих

се предлаже разрешење.

Разрешење Директора
Члан 41.

Оснивач ће разрешити директора предузећа пре истека периода на који је именован уколико:
1. у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора предузећа прописане

законом, оснивачким актом и овим статутом;
2. предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним Законом о

јавним предузећима;
3. се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног

пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и
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организовању послова у предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања
основног циља пословања предузећа, односно од плана пословања предузећа;

4. се утврди да делује на штету предузећа кршењем директорских дужности, несавесним
понашањем или на други начин;

5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;
6. у току трајања мандата буде правоснажно осуђен на условну или безусловну казну

затвора;
7.  у другим случајевима прописаним законом.

Оснивач може разрешити директора предузећа пре истека периода на који је именован,
уколико:

1. Предузеће не достави оснивачу тромесечни извештај у року прописаном Законом о
јавним предузећима;

2. Предузеће не испуни планиране активности из годишњег програма пословања;
3. Предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом

пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег
програма пословања;

4. Предузеће не спроводи усвојен годишњи програм пословања, у делу који се односи на
зараде или запошљавање из чл.66. Закона о јавним предузећима;

5. Предузеће врши исплату зарада без овере образаца из чл.66. Закона о јавним
предузећима;

6. не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у
припреми финансијских извештаја;

7. Предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;
8. не извршава одлуке Надзорног одбора;
9. у другим случајевима прописаним законом.

Члан 42.

Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, оснивач доноси
решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.
На сва питања о суспензији директора, сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада

прописане законом којим се уређује област рада.

Делокруг и рад директора

Члан 43.
Директор предузећа:

 представља и заступа предузеће;
 организује и руководи процесом рада;
 води пословање предузећа;
 одговара за законитост рада предузећа;
 предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за

његово спровођење;
 предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;
 предлаже финансијске извештаје;
 извршава одлуке надзорног одбора;
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 бира извршне директоре;
 бира представнике предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник

предузеће;
 закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују

радни односи;
 доноси акт о систематизацији;
 одлучује о ценама робе односно добара и услуга које се не односе на вршење делатности

од општег интереса за које је предузеће основано, уз сагласност надзорног одбора;
 врши друге послове одређене Законом, оснивачким актом и статутом предузећа.

Члан 44.

Директор предузећа има права, обавезе и овлашћења у складу са законом, оснивачким
актом и статутом предузећа.

Члан 45.

Директор предузећа врши своја овлашћења у интересу предузећа.

Одговорност директора
Члан 46.

Директор Предузећа одговара за свој рад оснивачу и надзорном одбору предузећа.
Директор за свој рад одговара дисциплински и материјално у складу са законом.

Члан 47.

Директор Предузећа одговара солидарно са члановима надзорног одбора за штету
проузроковану предузећу и повериоцима, ако је одлука којом је штета проузрокована донесена
грубом непажњом или са намером да се штета проузрокује.

Члан 48.

Директор предузећа одговоран је и државним органима за законитост рада предузећа и за
испуњавање законом прописаних обавеза предузећа.

Члан 49.

Директор има право на зараду а може имати и право на стимулацију.
Влада ће подзаконским актом одредити услове и критеријуме за утврђивање и висину

стимулације из претходног става овог члана.
Акт о исплати стимулације директора и извршног директора доноси надзорни одбор, уз

сагласност оснивача.
Директор закључује са надзорним одбором уговор о раду којим се уређује равноправни статус

и остала питања која се тичу права из радног односа.
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ХIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 50.

Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту
и унапређивање животне средине и да спречава узроке и отклања последице које угрожавају
животну средину, у складу са законом и другим општим актима који регулишу ову област.

ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 51.

Предузеће је дужно да на својој интернет страници објави:
- Радне биографије чланова надзорног одбора и директора
- Организациону структуру
- Годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и

допуне,односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту
- Тромесечене извештаје о реализацији годишњег,односно трогодишњег програма пословања
- Годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора
- Друге информације од значаја за јавност.

Влада може утврдити и друге елементе пословања јавног предузећа који ће се
објављивати,а који су од нарочитог значаја за јавност.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

Предузеће је дужно да усклади свој статут и остала акта са овом актом у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове акта.

Члан 53.

Ступањем на сангу овог акта престаје да важи Одлука о оснивању друштвеног јавног
комуналног предузећа ''Полет'' из Пландишта (Сл.лист општине Пландиште 1/92) као и Одлука о
промени оснивачког акта Дрштвеног јавног комуналног предузећа ''Полет'' Пландиште (''Службени
лист општине Пландиште'' 7/2013).

Члан 54.
Овај акт ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине

Пландиште''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-96/2016-I
Дана: 22.12.2016. 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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197.

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 40. став 1. тачка 20. и члана 44. став 1. и 4. Статута општине Пландиште („Сл. гласник
Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина Општине Пландиште на седници
одржаној дана 22.12.2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ

ПРЕДУЗЕЋА

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа (у
даљем тексту Комисија) на период од три године у саставу:

- Председник Комисије:

1. Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта,

- Чланови Комисије:

2. Раде Сурла, дипл. правник из Пландишта,
3. Бранко Родић, инж. машинста из Велике Греде,
4. Бранка Пантић,  мастер економиста из Пландишта,
5. Горица Стефановић дипл. инж. рударства из Пландишта.

II

Задатак Комисије је да у поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач
Скупштина општине Пландиште спроведе јавни конкурс за избор директора у складу са одредбама
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016).

III

Ступањем на снагу овог Решења престају да важи Решење Скупштине општине Пландиште о
образовању и именовању Комисије за именовања директора јавних предузећа Општине Пландиште
број: 02-70/2013-I од 25.06.2013. године и Решење Скупштине општине Пландиште о измени
Решења о образовању и именовању Комисије за именовања директора јавних предузећа Општине
Пландиште број: 02-91/2015-I од 06.11.2015. године.



Стр -604- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 27  22.12.2016.

IV

Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за присуство и рад на седници
Комисије у износу од 2.000,00 динара.

V

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-118/2016-I
Дана: 22.12.2016. 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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198.

На  основу  члана 15. тачка 21. и члана 40. став 1. тачка 20. Статута  Општине  Пландиште
(„Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина  општине
Пландиште  на  седници  одржаној  дана 22.12.2016. године  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ стручна Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини Пландиште (у  даљем  тексту: Комисија).

Члан 2.

Комисију чини 7 (седам)  чланова  и  то:

1. Зоран Мајкић – председник Комисије,
2. Илија Селаковић, члан,
3. Драгослав Аврамовић, члан,
4. Милош Манојловић, члан,
5. Влатко Златковић, члан,
6. Драгана Марковић, члан и
7. Љиљана Куневски, члан.

Члан 3.

Записничар Комисије је Светлана Тадић.

Члан 4.

Задатак Комисије је да изради Предлог Годишњег  програма  заштите, уређења  и
коришћења  пољопривредног  земљишта, којим  ће  утврдити  врсту  и  обим  радова  које  треба
извршити  у 2017. години, динамику  извођења  радова  и  улагања  средстава, а  посебно  утврдити
податке  који  се  односе  на  пољопривредно земљиште  у  државној  својини  у  складу  са  чланом
60. став 2, 5. и 6. Закона  о  пољопривредном  земљишту  („Службени  гласник  Републике  Србије“,
бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015) и  прибави  мишљење  Комисије  из  члана 60.
став 3. Закона  о  пољопривредном  земљишту („Службени  гласник  Републике  Србије“, бр.
62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015).

Члан 5.

Комисија  је  дужна  да  Предлог  Годишњег  програма  из  тачке  3.  овог  Решења  изради  и
достави  Скупштини  на  усвајање  најкасније  до 31.03.2017. од  дана  именовања.
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Члан 6.

Мандат Комисије образоване овим Решењем траје једну годину од дана доношења
Решења.

Члан 7.

Председник, чланови и записничар Комисије имају право на надокнаду за рад у износу од по
2.000,00 динара нето по одржаној комисији и путне трошкове.

Члан 8.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ
Број: 320-171/2016-I
Датум: 22.12.2016. 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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199.

На основу члана 45. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 46. став 1. Пословника о раду Скупштине
општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина
општине Пландиште на седници одржаној дана 22.12.2016. године донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ КОМИСИЈЕ

I

ДИЈАНА БОРИСАВЉЕВИЋ из Пландишта РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Мандатно-
имунитетне комисије.

II

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-124/2016-I
Дана: 22.12.2016. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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200.

На основу члана 45. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“,
бр.16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 46. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште
(„Службени лист Општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на
седници одржаној дана 22.12.2016. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ КОМИСИЈЕ

I

ЛИДИЈА ДРАГИЋ из Пландишта БИРА СЕ за члана Мандатно-имунитетне комисије.

II

Мандат Лидији Драгић, члану Мандатно-имунитетне комисије траје до истека мандата
Скупштине општине Пландиште која ју је бирала.

III

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-125/2016-I
Дана: 22.12.2016. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмент, с.р.
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202.

На основу чланова 173. и 178. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 21/2016), члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став
1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“,
бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 16.12.2016.
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

I

Образује се Жалбена комисија општине Пландиште у следећем саставу:
1) Раде Сурла, дипл. правник;
2) Милош Манојловић, дипл. правник;
3) Бранка Пантић, мастер економиста;
4) Јадранка Граовац, мастер економиста.

II

Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим
правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

III

Мандат Жалбене комисије траје пет година.

IV

Чланови Комисије имају право на накнаду за присуство и рад на седници у износу од 2.000,00
динара.

V

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-117/2016-III
Дана: 16.12.2016. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
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