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14.

На основу члана 191. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник
Републике Србије“, број 98/2006), члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 1. и члана 124.
став 5. Статута Општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008 и
17/2012), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 27.02.2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
У Статуту општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008 и
17/2012) у члану 15. тачка 5) после речи „Општине“ и запете, додају се речи: „врши наплату
изворних прихода Општине и њихову контролу“ и запета;
У члану 15. тачка 9) бришу се речи: „и коришћења“, као и „и коришћење“, а реч „накнаде“
замењује се речју: „доприноса“;
У члану 15. тачка 13) реч: „локалним“ замењује се речју: „општинским“;
У члану 15. тачка 17) после речи: „области“ додају се речи: „предшколског васпитања и
образовања“;
У члану 15. тачка 20) иза речи: „последица“ тачка зарез брише се и додају се запета и
речи: „оснива добровољне и професионалне јединице ватрогасне службе;“
У члану 15. после тачке 20) додају се нове тачке 20а) и 21б) које гласе:
„20a) уређује и обезбеђује функционисање система цивилне заштите, образује Штаб за
ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања, доноси
Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и обавља друге
послове у циљу равоја система заштите и спасавања и система цивилне заштите;“
„20б) израђује планове одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије,
предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје
надлежности са одбрамбеним припремама Аутономне покрајине Војводине и Планом одбране
Републике Србије, предузимају мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и
ванредном стању, спроводе мере приправности и предузимају друге мере потребне за прелазак
на организацију у ратном и ванредном стању;“
У члану 15. тачка 21) мења се и гласи: „доноси годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење,
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као и контролу спровођења тих мера, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу
пашњака другој култури;“
У члану 15. тачка 36) мења се и гласи: „обезбеђује услове за јавно информисање од
локалног значаја као и услове за јавно информисање на српском језику и језику националних
мањина који је у општини у службеној употреби, као и o извештавању на језику националних
мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво
мањинских права, у складу са законом;“
У члану 15. после тачке 41) додаје се нова тачка 41а) која гласи:
„41а) доноси програм и план енергетске ефикасности;“
Члан 2.
У члану 40. тачка 6) речи: „коришћење грађевинског земљишта” замењују се речима:
„грађевинско земљиште”, а у тачки 15) реч „накнаду“ замењује се речју: „допринос“, а речи: „и
коришћење” бришу се.
Члан 3.
У члану 56. став 3. речи: „са завршеним правним факултетом,” замењују се речима: „које
је дипломирани правник – мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године, са”.
Члан 4.
У члану 77. став 2. речи: „има завршен правни факултет” замењују се речима: „је
дипломирани правник – мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године”.
Члан 5.
После члана 80. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 80а
Председник Општине може да постави своје помоћнике у Oпштинској управи.
Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су
постављени (економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне
средине, пољопривреда и др). и врше и друге послове утврђене актом о организацији
Општинске управе.
У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника
Општине.“
Члан 6.
У члану 81. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
„2) издати прекршајни налог;“
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Члан 7.
У наслову испред члана 109. речи „невладиним“ и у члану 109. речи: „невладиним
организацијама” замењују се речју „удружењима”.
Члан 8.
У члану 117. речи: „Врховним судом Србије” замењују се речима: „Управним судом”.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Пландиште“.
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