СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXIV

Број 22

1.12.2008.

Годишња претплата
1450,00 динара

118.
На основу члана 56. Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ број:
129/07), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 28.11.2008. године доноси
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
ПОТВРЂУЈЕ СЕ Деме Бели, пољопривредном техничару из Јерменоваца, са изборне
листе Лиге социјалдемократа Војводине, мандат одборника у Скупштини општине Пландиште у
сазиву 2008-2012. година.
Члан 2.
Мандат одборнику Деме Бели почиње да тече даном потврђивања мандата од
28.11.2008. године.
Члан 3.
Против Одлуке о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Пландиште
допуштена је жалба Окружном суду у Панчеву у року од 48 сати од дана доношења.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Број: 02-61/2008-01
Датум: 28.11.2008. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар, с.р.
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119.
На основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број:
129/07), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 28.11.2008. године донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Доневски Горану из Пландишта, одборнику Српске радикалне
странке престао мандат одборника у Скупштини општине Пландиште, а на основу подношења
писмене оставке.
Члан 2.
Мандат одборнику Доневски Горану престаје са даном 27.11.2008. године
Члан 3.
Против Одлуке о престанку мандата одборнику у Скупштини општине Пландиште
допуштена је жалба Окружном суду у Панчеву у року од 48 сати од дана доношења Одлуке.
Члан 4.
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Доневски Горану ступа на снагу
даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 02-55/2008-01
Датум: 28.11.2008. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар, с.р.
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120.
На основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени ласник РС“ број:
129/07), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 28.11.2008. године донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Бозо Каталин из Јерменоваца, одборнику Српске радикалне странке
престао мандат одборника у Скупштини општине Пландиште, а на основу подношења писмене
оставке.
Члан 2.
Мандат одборнику Бозо Каталин престаје са даном 28.11.2008. године.
Члан 3.
Против Одлуке о престанку мандата одборнику у Скупштини општине Пландиште
допуштена је жалба Окружном суду у Панчеву у року од 48 сати од дана доношења Одлуке.
Члан 4.
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику у Скупштини општине Пландиште Бозо
Каталин ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 02-56/2008-01
Датум: 28.11.2008. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар, с.р.
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121.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службеи гласник РС“ број: 129/07),
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 28.11.2008. године
донела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
1.
ПОТВРЂУЈЕ СЕ Ђорђевић Горани, инг. организације рада из Пландишта, са изборне
листе Српске радикалне странке мандат одборника у Скупштини општине Пландиште у сазиву
2008-2012. године.
2.
Мандат одборнику Ђорђевић Горани почиње да тече даном потврђивања мандата од
28.11.2008. године.
3.
Против Одлуке о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Пландиште
допуштена је жалба Окружном суду у Панчеву у року од 48 сати од дана доношења одлуке.
4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Плндиште“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 02-67/2008-01
Датум: 28.11.2008. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар, с.р.
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122.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број: 129/07),
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 28.11.2008. године донела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
ПОТВРЂУЈЕ СЕ Варићак Миодрагу, металостругару из Старог Леца, са изборне листе
Српске радикалне странке, мандат одборника у Скупштини општине Пландиште у сазиву 20082013. године
Члан 2.
Мандат одборнику Варићак Миодрагу почиње да тече даном потврђивања мандата од
28.11.2008. године.
Члан 3.
Против Одлуке о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Пландиште
допуштена је жалба Окружном суду у Панчеву у року од 48 сати од дана доношења.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 02-68/2008-01
Датум: 28.11.2008. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар, с.р.

Стр.

- 342 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:22

1.12.2008.

123.
На основу члана 114. става 6. и члана 120. Статута општине Пландиште ("Службени лист
општине Пландиште", бр.16/08) и члана 3. Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе
("Службени лист општине Пландиште",бр. 10/03), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној дана 28. 11. 2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДЕЛОКРУГУ, САСТАВУ, ИЗБОРУ ЧЛАНОВА И НАЧИНУ РАДА
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се делокруг, састав, избор чланова и начин рада Савета за
међунационалне односе (у даљем тексту:Савет).
I ДЕЛОКРУГ РАДА
Члан 2.
Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне
равноправности у општини Пландиште, а посебно у областима културе, образовања,
информисања и службене употребе језика и писма.
Савет учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за
остваривање националне равноправности и предлаже мере за постизање националне
равноправности.
Савет предлаже изворе, обим и намену буџетских средстава за остваривање
националне равноправности.
Савет промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама које
живе у општини.
Члан 3.
Савет има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности и
законитости одлуке или другог општег акта Скупштине општине Пландиште, ако сматра да су
њима непосредно повређена права припадника српског народа и националних мањина
представљених у Савету и право да под истим условима пред Врховним судом Србије
покрене поступак за оцену сагласности одлуке или другог општег акта Скупштине општине
Пландиште са Статутом општине Пландиште.
II САСТАВ И ИЗБОР ЧЛАНОВА

Члан 4.
Савет има шест чланова и шест заменика чланова које бира Скупштина општине
Пландиште међу истакнутим припадницима српског народа и националних мањина са више
од 1% учешћа у укупном становништву општине Пландиште.
Члан Савета не може бити одборник Скупштине општине Пландиште.
Члан 5.
По два представника, односно члана и заменика члана, у Савету имају припадници
српског народа и следећих националних мањина у општини Пландиште: Мађара,
Македонаца, Румуна, Словака и Рома.
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Чланове Савета националних мањина предлажу национални савети, а чланове савета
који су припадници националних мањина који немају националне савете и чланове српске
националности, предлаже Комисија за кадровска, административна питања и радне односе
Скупштине општине Пландиште, а на иницијативу Општинског већа општине Пландиште.
Листа кандидата садржи најмање двоструко више кандидата од броја који се бира.
Члан 6.
Председника Савета бирају чланови Савета на првој конститутивној седници јавним
гласањем, већином од укупног броја чланова радног тела.
За председника Савета изабран је кандидат који је добио већину гласова укупног броја
чланова.
Председник Савета има заменика који се бира на исти начин као председник.
Члан 7.
Мандат чланова Савета, председника и заменика председника Савета траје четири
године и тече од тренутка избора у Скупштини општине.
III НАЧИН РАДА

Члан 8.
Савет ради у седницама које сазива председник Савета.
Прву седницу Савета сазива председник Скупштине општине, а њоме председава
најстарији члан Савета, до избора председника Савета.
Члан 9.
Савет ради у седницама којој присуствује већина чланова Савета.
Одлуке Савета доносе се консензусом чланова Савета.
У раду Савета учествује секретар Скупштине, а могу учествовати по позиву и друга
овлашћена лица.
Члан 10.
Председник Савета организује рад, сазива и председава седницама радног тела,
формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине
Члан 11.
Скупштина општине је дужна да се о ставовима и предлозима Савета изјасни на првој
наредној седници, а најкасније у року од 30 дана.
Члан 12.
Скупштина општине, Општинско веће и председник општине дужни су да предлоге свих
одлука које се тичу националне равноправности предходно доставе на мишљење Савету.
Члан 13.
Скупштина општине , Општинско веће и председник општине дужни су да обезбеде да
ставови и мишљења Савета буду доступни јавности, најкасније 30 дана од дана заузимања
става или давања мишљења од стране Савета.
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Члан 14.
На седници Савета води се записник који потписују председник Савета и записничар.
У записник се обавезно уноси: време и место одржавања седнице, име председавајућег
седници, имена присутних и одсутних чланова Савета, имена лица која су присуствовала
седници по позиву, кратак ток седнице са назнаком питања о којима се расправљало и
одлучивало, резултат гласања и назив аката донетих на седници
Члан 15.
Савет доноси пословник о раду.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета врши Општинска
управа.
Члан 16.
Савет подноси Скупштини општине извештај најмање једном годишње, а може и чешће
ако то Скупштина општине тражи од Савета.
Извештај Савета садржи стање у области националне равноправности, међунационалних
односа и остваривању мањинских права на територији општине.
Саставни део извештаја су и предлози мера и одлука за остваривање и унапређење
националне равноправности.
Члан 17.
Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету општине Пландиште, а могу се
обезбеђивати и из других извора , у складу са законом
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о делокругу , саставу и
начину рада Савета за међунационалне односе ("Сл. лист општине Пландиште", бр 16/2004)
и Одлука о изменама и допунама Одлуке о делокругу , саставу и начину рада Савета за
међунационалне односе ("Сл. лист општине Пландиште", бр 7/2006).
Члан 19.
Чланове Савета изабраће Скупштина општине на основу предлога предлагача из члана
5. ове Одлуке, а најкасније до 10. марта 2009. године.
Члан 20.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Пландиште".ž
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 011-8/04-01
Дана:: 28. 11. 2008.године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар , с.р.
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124.
Општинско веће општине Пландиште, на основу члана 64. и 120. Статута општине
Пландиште (" Сл. лист општине Пландиште", бр.16/2008), на седници одржаној дана 28.11. 2008.
године, донело је

ЗАКЉУЧАК
О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНИХ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ

1. Најбољим студентима општине Пландиште доделиће се новчане награде у висини од
12.000,00 динара појединачно.
2.Награде ће се доделити конкурсно.
3. Критеријуми за остваривање права су :
- Да имају пребивалиште на подручју општине Пландиште
- Да нису обнављали ни једну годину
- Да су студенти друге, треће и наредних година високе/више школе
- Да имају просек студирања осам и изнад осам
4. Конкурс ће бити отворен месец дана, од 15. децембра 2008. до 15. јануара 2009. године.
5.О извршењу овог Закључка стараће се Општинска управа Пландиште

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 612-15/08-01
Дана:27.11. 2008. г.
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Воркапић, дипл. инг. машинства,с.р.
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125.

Општинско веће општине Пландиште, на основу члана 64. и 120. Статута општине
Пландиште (" Сл. лист општине Пландиште", бр.16/2008), расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ

ЦИЉЕВИ:
Подстицање студената за постизање бољих резултата
такмичарског духа.

студирања и развијање

УСЛОВИ:
1. Да имају пребивалиште на подручју општине Пландиште
2. Да нису обнављали ни једну годину
3. Да су студенти друге, треће и наредних година високе/више школе
4. Да имају просек студирања осам и изнад осам
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Пријаве на конкурс са потврдом факултета/више школе или копија индекса (подаци о
студенту, подаци о упису семестара и подаци о оценама) и копијом личне карте подносе се на
адресу: Општинска управа Пландиште-служба за друштвене делатности, Војводе Путника 38,
26360 ПЛАНДИШТЕ, са назнаком "За најбоље студенте" или се предају лично на истој адреси у
Писарници.
Конкурс је отворен од 15. децембра 2008. до 15. јануара 2009. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Испуњеност услова за доделу утврђује Општинска управа Пландиште.
Висина новчане награде је 12.000,00 динара по студенту.
Додатне информације могу се добити у Општинској управи Пландиште у служби за
друштвене делатности.
Контакт телефони: 013/861-033 локал 19 и 013/ 862-335
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Број: 612-15/08-01
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
118. Одлуку о потврђивању мандата одборнику у
Скупштини општине Пландиште
119. Одлуку о утврђивању престанка мандата
одборника у Скупштини општине Пландиште
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одборника у Скупштини општине Пландиште
121. Одлуку о потврђивању мандата одборнику у
Скупштини општине Пландиште
122. Одлуку о потврђивању мандата одборнику у
Скупштини општине Пландиште
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ОПШТИНСКоО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
123. Одлуку о делокругу ,саставу, избору чланова
и начину рада Савета за међунационалне
односе
124. Закључак о додели једнократних награда
за најбоље студенте
125. Конкурс за доделу једнократних награда за
најбоље студенте
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Родика Грујеску
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА ТЕКСТА: Родика Грујеску
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Одсек за скупштинске послове

