СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXVII

Број 1

15.03.2011.

Годишња претплата
1450,00 динара

1.
На основу члана 92. став 2. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 10.03.2011.
године донела је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЕЛИКА ГРЕДА
1.
РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за увођење месног самодоприноса у насељеном
месту Велика Греда.
2.
Референдум за увођење месног самодоприноса одржаваће се од дана 27.03.2011.
године (недеља) до 01.04.2011. године (петак).
Гласање ће се одржавати у наведене дане у времену од 07,00 часова до 20,00
часова.
3.
Референдум ће спровести Комисија за спровођење референдума у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Милановић Надежда, председник
Оливо Данијел, члан
Родић Олина, члан,
Сикирица Марија, зам. председника
Кравић Драган, зам. члана
Цвијановић Илија, зам. члана.

4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 439-2/2011-01
Датум: 10.03.2011.
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветеринар,с.р.
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2.
На основу члана 68. и члана 100. Закона о заштити животне средине («Сл.гласник РС» број
135/2004,36/2009) и члана 40. тачка 31 Статута општине Пландиште («Сл.лист Општине Пландиште»
број 16/2008), по прибављеној сагласности Министарства животне средине и просторног планирања
број 401-00-88/2011-01 од 20.01.2011.године, на седници одржаној 10.03.2011.године, Скупштина
општина Пландиште, донела је
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ У 2011.ГОДИНИ
Програмом коришћења средстава буџетског фонда за унапређење и заштиту животне
средине у 2011. години предвиђен је наставак реализације програма и пројеката започетих у
претходном периоду.
Очекивани приход који се остварује на основу Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање
животне среднине („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 5/2010) и накнаде за загађивање
животне средине усмерен је на реализацију активности предвиђених овим програмом.
Програм коришћења средстава буџетског фонда за унапређење и заштиту животне средине у
2011. години обухвата:
 Програме који се реализују у оквиру Одбора «За екологију» Општинске управе
општине Пландиште.
Ред. Пројекти
број
1.
«ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ»Очистимо нашу општину-акција,
едукација

2.

3.

Носиоци активности

-Одбор за екологију,
-Народна библиотека, КОЦ «Вук
Караџић»,
-ОШ (ђаци и наставници), вртић
-Месне заједнице
-Разна удружења (ловци, риболовци,
пчелари, горани, спортска друштва)
-Вршачке вести
УКЛАЊАЊЕ АМБРОЗИЈЕ
-Општина,
(поред путева, на запуштеним -МЗ
површинама)
-ДЈКП
Разни пројекти – заштита животне -Општина –Одбор за екологију
средине
-ДЈКП „ПОЛЕТ“
-Израда пројеката
-Учешће на конкурсу
-Третирање комараца
-Пошумљавање и озелењавање
УКУПНО

Финансијска
средства

100.000,00

100.000,00
800.000,00

1.000.000,00

Планирана средства из буџетског фонда за заштиту животне средине у 2011.години су
1.000.000,00 динара.
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ФИНАНСИРАЊЕ
Финансијска средства за реализацију обезбеђена су из буџета општине Пландиште – приход
буџетског фонда, од накнада остварених по основу члана 85. 85а и 87. овог Закона.
Поред пројекта и активности планираних овим годишњим програмом, у зависности од
прилива средстава, финансираће се и други програми везани за област заштите животне средине и
комуналне инфраструктуре који су од посебног значаја за општину Пландиште. Општина Пландиште,
Одбор «За екологију» у зависности од прилива средстава, предлагаће приоритет и динамику
реализације средстава за поједине мере и активности програма. Одлуку о приоритетима доноси
Председник општине Пландиште, на предлог Одбора «За екологију».
Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне
средине и комуналне инфраструктуре, дужни су да Одбору «За екологију» доставе извештаје о
утрошеним средствима до краја 2011.године.
Овај програм објавиће се у «Службеном листу општине Пландиште».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 501-2/2011-01
Дана: 10.03.2011.године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветеринар,с.р.
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3.
На основу члана 30. Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр.46/91,53/93,54/96), Закона о
ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" бр. 111/09), члана 14. став 1. тачка 16. и члана 40. тачка
7. Статута Општине Пландиште ("Сл.лист Општине Пландиште" бр. 16/08), Скупштина општине
на седници одржаној дана 10.03.2011. године донела је

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
Одбрана од поплава изваних великим атмосферским падавинама и подземним водама
организује се и спроводи на грађевинском подручју свих насељених места у општини Пландиште,
у складу са Одлуком о заштити грађана и материјалних добара у кризним ситуацијама и
образовању Општинског штаба за ванредне ситуације и овим планом, а на пољопривредном
земљишту у складу са планом Јавног водопривредног предузећа "Јужни Банат" из Вршца и
других субјеката за одбрану.
ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ
Члан 2.
Одбраном од поплава на нивоу општине, руководи Општински штаб за ванредне
ситуације (у даљем тексу: Општински штаб).
Председника и чланове Општинског штаба именује Скупштина општине Пландиште.
Општински штаб именује Оперативне штабове за одбрану од поплава за сваку Месну
заједницу, на предлог Месне заједнице.
Оперативни штаб за одбрану од поплава правног лица именује надлежни орган тог
правног лица.
Председник Општинског штаба даје сагласност на именовање оперативних штабова у
правним лицима.
Радом свих оперативних штабова координира и руководи Општински штаб, преко лица
овлаштеног од стране председника Општинског штаба.

Члан 3.
Одбрану од поплаве грађевинског подручја за територију општине Пландиште
организује и проглашава Општински штаб, а за спровођење утврђених мера одбране од поплава
надлежни су оперативни штабови Месних заједница.
О проглашавању одбране од поплава грађевинског подручја Општински штаб
обавештава Јавно водопривредно предузеће "ЈУЖНИ БАНАТ" из Вршца.
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Члан 4.

-

Општински штаб за одбрану од поплава нарочито:
прати стање на подручју општине
прати спровођење мера за одбрану од поплаве
поставља задатке оперативним штабовима Месних заједница
прати Програме водостања и хидролошке промене
координира и надзире рад оперативних штабова Месних заједница и правних лица.
Члан 5.
Ради остварења задатака, Општински штаб доноси наредбе, упутства, решења и

закључке.
ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА
Члан 6.
За спровођење мера за заштиту од поплава, Општински штаб, преко оперативних
штабова Месних заједница, организује радне јединице у које се распоређују сви грађани који су
способни за учешће у заштити од поплава.
Оперативни штабови Месних заједница утврђују организацију и састав радних јединица,
утврђују њихове задатке и именују старешине тих радних јединица, на основу датог овлашћења
од стране Општинског кризног штаба.
Члан 7.
Власници, корисници, односно држаоци покретних и непокретних добара дужни су да
омогуће да се на тим добрима предузму и спроводе потребне мере заштите ( рушење објеката,
сеча стабала, прокопавање канала, изградња насипа и др.) које нареди Општински штаб.
Потребна техничка средства за спровођење одбране од поплаве обезбеђују предузећа
или друге организације које их поседују заједно са особљем.
Члан 8.

-

Оперативни штабови Месних заједница нарочито:
предлажу Општинском штабу проглашење одбране од поплава за подручје своје месне
заједнице
организује и позива радне групе
именује руководиоце радних група
ангажује неопходна техничка средства
координира рад са штабовима других месних заједница и Општинским штабом,
водопривредним предузећем и другим субјектима одбране
подноси извештаје Општинском штабу о току одбране од поплава
предлаже месној заједници мере ради спречавања угрожавања грађевинске зоне
предлаже и прати спровођење превентивних и оперативних мера.
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Члан 9.
Превентивне мере заштите су:
припремање подлога и израда документације за одвођење сувишних вода са подручја
истраживање могућности за појаве поплава
организација, осматрање и праћење хидрометеоролошке ситуације и прогнозe
изградња система за одводњавање - прихватање атмосферских и других вода и њихово
одвођење из насеља
5. одржавање система за одводњавање у функционалном стању
6. друге мере које доприносе одвођењу воде са угроженог подручја.
1.
2.
3.
4.

ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 10.
1.
2.
3.
4.

Оперативне мере заштите од поплава су:
утврђивање поплављених површина и размера, а посебно узрока поплаве
уклањање евентуалних препрека (било које врсте) на каналима за одводњавање воде из
насеља
пресецање - шлицовање површина на пољопривредном земљишту ради одвођења воде
до одводних канала
заштита грађевинских објеката и других добара.
Члан 11.

Превентивне и оперативне мере одбране од поплава изазваних унутрашњим водама
припрема, организује и предузима Јавно водопривредно предузеће у сарадњи са власницима и
корисницима земљишта и општином када је у питању прихватање атмосферских вода изведених
из насеља.
Члан 12.
Лице које нестручно или несавесно обавља поверене послове или његово присуство на
други начин неповољно утиче на спровођење одбране од поплава, биће удаљено у најкраћем
року, а на његово место поставља се друго лице.
Ослободиће се учешћа у одбрани од поплава лица која су спречена из оправданих
разлога ( болест и сл.).
Члан 13.

-

Општински штаб при предузимању мера може прогласити:
редовну одбрану
ванредну одбрану.
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Редовна одбрана се спроводи предузимањем превентивних мера и сталним праћењем
ситуације на утврђеном подручју и траје све док се сувишне воде могу одвести редовним
коришћењем система за одводњавање.
Ванредне мере на одбрани од поплава уводе се и проглашава се ванредна одбрана од
поплава у ситуацији када се површинске воде из насељеног места не могу одводити редовним
путем, те долази до плављења површина, усева и објеката, а све у зависности од процене свих
околности (количине водене масе,могућност повлачења редовним системима и сл.).
Члан 14.
Јавно водопривредно предузеће може предложити Општинском штабу проглашење
ванредне ситуације у складу са Законом о елементарним и другим већим непогодама, ради
отклањања опасности од поплаве услед сувишних унутрашњих вода.
Члан 15.
Месне заједнице, предузећа и друга правна лица дужна су да у року од 30 дана од дана
доношења овог Плана доставе предлог за именовање оперативних штабова месних заједница
председнику Општинског штаба ради давања сагласности.
Месне заједнице, предузећа и друга правна лица дужна су да у року од три месеца од
дана доношења овог Плана донесу своје планове одбране од поплава и да их доставе
Општинском штабу ради давања сагласности.
Члан 16.
У поступку оцене планова, председник Општинског штаба може утврдити мањкавости и
недостатке и наложити усклађивање или доношење новог плана одбране од поплава.
Члан 17.
У случају неизвршавања обавеза од стране месних заједница, предузећа и других
субјеката одбране прописаних овим планом, Општински штаб предузеће мере из њихове
надлежности.
Члан 18.
Надзор над применом овог плана врши надлежна инспекција, сходно Закону о водама.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Правно лице које се не одазове позиву за учествовање у одбрани од поплава са
техничким средствима и радном снагом казниће се новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00
динара.
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Одговорно лице у правном лицу за прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 10.000,00 до 25.000,00 динара.
Члан 20.
Уколико се грађанин без оправданих разлога не одазове позиву за учествовање у
одбрани од поплава, казниће се новчаном казном од 10.000,00 до 25.000,00 динара.
Истом казном казниће се и лице које буде удаљено са дужности на спровођењу
одбране од поплава.
Истом казном казниће се и лице које самовољно напусти послове на одбрани од
поплава.
Члан 21.
Уколико неко правно или физичко лице спречава другог у предузимању предвиђених
или наређених мера заштите казниће се новчаном казном и то:
- физичко лице ........................... 5.000,00 до 15.000,00 динара
- правно лице .............................50.000,00 до 500.000,00 динара.
У случају да физичко или правно лице одбију извршење радњи на које су обавезни
према Закону о водама, Закону о елементарним и другим већим непогодама, Одлуци о заштити
грађана и материјалних добара у кризним ситуацијама и образовању Општинског кризног штаба
за управљање у кризним ситуацијама и Планом за одбрану од поплава, а те радње су у вези са
заштитом од сувишних вода и поплава, исте радње предузеће се о трошку лица које је било у
обавези да их предузме.
Члан 22.
План за одбрану од поплава на територији Општине Пландиште ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у "Службеном листу Општине Пландиште.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 217-5/2011-01
Датум: 10.03.2011.године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр

-9-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:1

15.03.2011.

4.
На основу члана 40. тачка 10. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине на седници одржаној дана 10.03. 2011. године
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "СРЕЋНО
ДЕТИЊСТВО" ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ Гутеша Драгана из Пландишта, функције председника Упраног
одбора Предшколске установе "Срећно детињство" Пландиште, а на основу лично поднете
писмене оставке
Члан 2.
Гутеша Драгана разрешава се функције председника Управног одбора Предшколске
установе "Срећно детињство" Пландиште са даном 10.03.2011. године.
Члан 3.
Решење о разрешењу ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
листу Општине Пландиште“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 02-58/2010-01
Датум: 10.03.2010.године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр

- 10 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:1

15.03.2011.

5.
На основу члана 40. тачка 10. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине на седници одржаној дана 10.03. 2011. године
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "СРЕЋНО
ДЕТИЊСТВО" ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Микша Михај из Маргите на функцију председника Упраног одбора
Предшколске установе "Срећно детињство" Пландиште.
Члан 2.
Микша Михај именује се на функцију председника Управног одбора Предшколске
установе "Срећно детињство" Пландиште на мандатни период до истека мандата Управном
одбору Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште.
Члан 3.
Решење о разрешењу ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
листу Општине Пландиште“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 02-5/2011-01
Датум: 10.03..2010.године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр

- 11 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:1

15.03.2011.

6.
На основу члана 54. Закона о основама о основама система образовања и
васпитања(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008), Скупштина општине
Пландиште, на седници одржаној 10.03. 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА

I
Разрешава се функције чланице Школског одбора Основне школе „Јован Стерија
Поповић“ Велика Греда,
1. Данијела Милошевић из Велике Греде
ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
Oбразложење
Чланом 54. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС број
72/2009)утврђен је састав и именовање ограна управљања школа- школског одбора. Чланове
предлажу Васпитно-образовно веће, из реда родитеља Савет родитеља и локална самоуправа,
а Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача које је коначно у
управном поступку.
Дана 14. 02. 2011. године из ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда стигао је предлог
за разрешење чланице школског одбора Данијеле Милошевић , предложене од стране Савета
родитеља из разлога што је просветни инспектор приликом редовног инспекцијског надзора
школе, контролишући рад Школског одбора, нашао неправилности у раду Савета родитеља,
приликом предлагања горе поменуте чланице школског одбора (Записник о редовном
инспекцијском надзору број број 614-1-6/2011-01 од 28.12.2010.године тачка 5 записника и
наложено у одељку Мере под тачком 4.)
У складу са изнетим одлучено је као у дисопозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Број: 02-3/2011-01
Дана:10.03. 2011.године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Јагода бањанин, дипл.ветеринар,с.р.

Стр

- 12 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:1

15.03.2011.

7.
На основу члана 54. Закона о основама о основама система образовања и
васпитања(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008), Скупштина општине
Пландиште, на седници одржаној 10.03. 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА

Греда:

I
Именују се чланица Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика

ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА
1. Данијела Милошевић из Велике Греде
На предлог Савета родитеља.
II
Мандат именоване траје до краја мандата чланова Школског одбора Основне школе
„Јован Стерија Поповић“ из Велике Греде именованих 29.11.2010. године („Сл лист општине
Пландиште“, бр. 11/2010).
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
Oбразложење
Чланом 54. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС број
72/2009) утврђен је састав и именовање ограна управљања школа- школског одбора. Чланове
предлажу Наставничко веће, из реда родитеља Савет родитеља и локална самоуправа, а
Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача које је коначно у
управном поступку.
Дана 14. 02. 2011. године из ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда стигао је предлог
Савета родитеља за именовање чланице школског одбора Данијеле Милошевић из Велике
Греде, предложене од стране Савета родитеља што је у складу са чаном 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр 72/2009). Уз предлог
достављени су и подаци из казнене евиденције МУП којим се потврђује да иста нема осуде са
правним последицама..
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Број: 02-4/2011-01
Дана:10.03.2011.године
Пландиште

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

Стр

- 13 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:1

15.03.2011.

8.
На основу члана 54. Закона о основама о основама система образовања и
васпитања(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008), Скупштина општине
Пландиште, на седници одржаној 10.03. 2011. године , донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
ХАЈДУЧИЦА
I
Разрешавају се следећи чланови Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић
Змај“ Хајдучица:
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
1. Ђорђијевски Татјана из Дужина и
2. Марчек Вјерочка из Хајдучице
На предлог Наставничког већа
ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА
3. Митковски Олина из Хајдучице
На предлог Савета родитеља.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

Oбразложење
Чланом 54. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС број
72/2009)утврђен је састав и именовање ограна управљања школа- школског одбора. Чланове
предлажу Васпитно-образовно веће, из реда родитеља Савет родитеља и локална самоуправа,
а Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача које је коначно у
управном поступку.
Дана 12. јануара 2011. године из ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица стигли се
предлози Савета родитеља односно Наставничког већа за разрешење три члана школског
одбора и то Митовски Олине , предложене од стране Савета родитеља из разлога што је
престао основ за избор-пресељење детета из ове школе и Ђорђијевски Татјане и Марчек
Вјерочке из реда запослених по предлопгу Наставничког већа из разлога прописаних чаном 54.
Ставом 10. Тачком 2 закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр
72/2009)-имају децу која похађају школу тако да би могле да заступају интересе више структура.
У складу са изнетим одлучено је као у дисопозитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 02-1/2011-01
Дана:10.03.2011.године
Пландиште

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

Стр

- 14 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:1

15.03.2011.

9.
На основу члана 54. Закона о основама о основама система образовања и
васпитања(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008), Скупштина општине
Пландиште, на седници одржаној 10.03. 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА

I
Именују се следећи чланови Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“
Хајдучица:
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
1. Тодиманана Десница Мила, професор српског језика из Пландишта и
2. Храшко Мишо, наставник разредне наставе из Хајдучице
На предлог Наставничког већа
ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА
3. Дангубић Снежана из Хајдучице
На предлог Савета родитеља.
II
Мандат именованих траје до краја мандата чланова Школског одбора Основне школе
„Јован Јовановић Змај „ из Хајдучице именованих 29.11.2010. године („Сл лист општине
ПландиштЕ“, бр. 11/2010).

III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

Oбразложење
Чланом 54. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС број
72/2009) утврђен је састав и именовање ограна управљања школа- школског одбора. Чланове
предлажу Наставничко веће, из реда родитеља Савет родитеља и локална самоуправа, а
Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача које је коначно у
управном поступку.
Дана 12. јануара 2011. године из ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица стигли се
предлози Савета родитеља односно Наставничког већа за именовање три члана школског

Стр

- 15 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:1

15.03.2011.

одбора и то Дангубић Снежане , предложене од стране Савета родитеља и Тодиманана Деснице
Миле и Храшка Миша из реда запослених по предлогу Наставничког већа што је у складу са
чаном 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр 72/2009).
Уз предлоге достављени су и подаци из казнене евиденције МУП којим се потврђује да исти
немају осуде са правним последицама..
У складу са изнетим одлучено је као у дисопозитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 02-2/2011-01
Дана:10.03.2011.године
Пландиште

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

Стр

- 16 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:1

15.03.2011.

10.
На основу члана 56. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште
("Службени лист Општине Пландиште" број: 18/08), Општинско веће Општине Пландиште на
седници одржаној дана 18.02.2011. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на ценовник комуналних услуга и производа

1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Друштвеном јавном комуналном предузећу "ПОЛЕТ" из
Пландишта на корекцију цена комуналних услуга и производа.
Ценовник комуналних услуга је ставни део овог Решења.
2.
Ценовник комуналних услуга и производа на који се даје сагласност примењиваће се
од 28.12.2010. године.
3.
Решење и ценовник комуналних услуга и производа објавити у "Службеном листу
Општине Пландиште".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 38-5/2011-01
Датум: 18.02.2011. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Воркапић, дипл. инг.машинства,с.р.

Стр

- 17 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:1

15.03.2011.

11.
На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, број 62/06, и 41/09 ) и члана 61. тачка 8. Статута општине Пландиште („Сл.лист
општине Пландиште“ бр. 16/08), председник општине Пландиште, дана 17.02.2011 године,
доноси следеће,
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
1.
Образује се комисија за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у општини Пландиште за 2011 годину.
2.

Комисију чине,
Председник комисије :
1.Мр.Милован Милојковић

Чланови - пољопривредници уписани у регистар пољопривредних газдинстава:
1.Мршић Драгољуб,регистровани пољопривредни произвођач,
2.Агбаба Горан, регистровани пољопривредни произвођач,
3.Спремо Момчило, регистровани пољопривредни произвођач,
4.Чавић Горан, регистровани пољопривредни произвођач,
Остали чланови :
1.Росић Горан, пољопривредни техничар,
2.Мајкић Зоран, дипл.инг.пољопривреде
3.
Задатак комисије је да размотри Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за 2011 годину и да мишљење на исти.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења, и биће објављено у Службеном листу
општине Пландиште.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Број :320-5/2011-01
Дана : 17.02.2011 Године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Воркапић,дипл.инж.машинства,с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Одлука о расписивању референдума за
увођење месног самодоприноса у
насељеном месту Велика Греда
Програм коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине
План заштите спашавања од поплава на
територији општине Пландиште за
2011.годину
Решење о разрешењу председника Управног
одбора Предшколске установе „ Срећно
детињство “ Пландиште
Решење о именовању председника Управног
одбора Предшколске установе «Срећно
детињство» Пландиште
Решење о разрешењу чланице Школског
одбора ОШ „Јован Стерија Поповић“ из
Велике Греде
Решење о именовању чланице Школског
одбора ОШ „Јован Стерија Поповић“ из
Велике Греде (12)
Решење о разрешењу чланова Школског
одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ из
Хајдучице (13)
Решење о именовању чланова Школског
одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ из
Хајдучице (14)

................................................................... 1
................................................................... 2
................................................................... 4
................................................................... 9
...................................................................10
.................................................................. 11
.................................................................. 12
.................................................................. 13
.................................................................. 14

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
10.
11.

Решење о давању сагласности на цене
комуналних услуга и производа (16)
Решење о образовању Комисије за давање
мишљења на Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у општини Пландиште за
2011.годину (17)

................................................................. 16
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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

15.03.2011.

