СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXVI

Број 11

30.11.2010.

Годишња претплата
1450,00 динара

96.
Скупштина општине Пландиште, на основу члана 52. ст. 2. Закона о изменама и
допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр.
53/2010), члaна 60. а у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени
гласник РС”, бр. 2000/06) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште (“Службени
лист општине Пландиште” бр.16/08), на седници одржаној дана 29.11.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О отпису камате на доспеле обавезе по основу
одређених локалних јавних прихода
Чл. 1.
Овом Одлуком одређују се услови, обим отписа обрачунате а неплаћене камате на
обавезе које су доспеле за плаћање до 31. децембра 2009. године, (у даљем тексту: камата) по
основу локалних јавних прихода, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

пореза на имовину правних лица ;
пореза на имовину физичких лица;
пореза на земљиште;
пореза на акције на име и удела;
самодоприноса из прихода лица која се баве самосталном делатношћу;
локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору;
Чл. 2.

Право на отпис камате на обавезе по основу локалних јавних прихода из чл. 1. ове
Одлуке (у даљем тексту: обавезе) оставарује се на основу захтева обвезника, односно лица
одговорног за испуњење обавезе обвезника (у даљем тексту : подносилац захтева), који се
подноси по испуњењу услова прописаних овим чланом, најкасније до 31. марта 2011. године.
Уз захтев се подноси документација из које произилази да су испуњени прописани услови
за отпис камате (доказ о уплати главног дуга по основу обавеза на прописаним уплатним
рачунима локалних јавних прихода).
Захтев се подноси за обавеза из чл. 1. ове Одлуке, Општинској управи – Служби за
локалну пореску администрацији.
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Отпис камате у складу са овом Одлуком, врши се подносиоцу захтева – резиденту
Републике Србије, који је:
1)

на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода уплатио главни дуг по
основу обавеза из чл. 1. ове Одлуке за које подноси захтев за отпис камате и
споредна пореска давања по основу тих обавеза осим камате, доспелих за
плаћање до 31. децембра 2009. године;

2)

на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода уплатио главни дуг по
основу обавеза из чл. 1. ове Одлуке за које подноси захтев за отпис камате и
споредна пореска давања по основу тих обавеза, доспелих за плаћање од 1.
јануара 2010. године до 31. децембра 2010. године (обавезе за 2010. годину са
припадајућом каматом).
Чл. 3.

Подносиоцу захтева који је испунио услове из чл. 2. ове Одлуке отписаће се камата по
основу обавезе коју је уплатио, и то :
1)
2)

100% камате, ако је уплату у складу са чл. 2. ст. 4. ове Одлуке извршио
најкасније до 31. децембра 2010. године;
75% камате, ако је уплату у складу са чл. 2. ст. 4. ове Одлуке извршио
најкасније до 31. марта 2011. године.
Чл. 4.

Право на отпис камате утврђује се решењем надлежног пореског органа, у складу са
законом.
Општинска управа-Служба за локалну пореску администрацију води еведенцију о
оставривању права у складу са овом Одлуком и стара се о спровођењу ове Одлуке.
Чл. 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Пландиште” .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Број: 433-8/2010-01
Дана: 29.11.2010.godine
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветеринар,с.р.
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97.
На основу члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник
РС», бр. 135/2004 и 36/2009), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», бр. 129/2007) и члана 40. тачка 31. Статута општине Пландиште («Сл.Лист општине
Пландиште» бр. 16/08), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана
29.11.2010.године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ТРОШКОВА У ПОСТУПКУ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 1.
Овом одлуком прописују се трошкови у поступку процене утицаја на животну средину,
одређује се висина и начин плаћања.
Члан 2.
Трошкови у смислу овог Закључка сматрају се:
1. Трошкови обавештавања јавности у поступку процене утицаја на животну средину и
то:

- у фази одлучивања о потреби процене утицаја
- у фази одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја
- у фази давања сагласности на студију о процени утицаја
2. Трошкови рада техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну
средину (у даљем тексу техничка комисија) и то:
- накнада за рад чланова техничке комисије
- путни трошкови за чланове техничке комисије са местом пребивалишта ван територије
општине Пландиште.
Члан 3.
Одељење Општинске управе надлежно за послове заштите животне средине у
зависности од врсте, обима и сложености пројекта, за сваки конкретан пројекат доноси Решење о
образовању техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину.
Члан 4.
Висина накнаде трошкова за обавештавање јавности одређује се у зависности од
стварних трошкова, по испостављању фактуре носиоцу пројекта од стране штампаних или
електронских медија у којима се објављује оглас о обавештавању јавности.
Одлуку о избору штампаних или електронских медија доноси одељење Општинске
управе надлежно за послове заштите животне средине, које након доставе доказа о уплати
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трошкова објављивања од стране носиоца пројекта, доставља текст обавештења за објаву
одабраним медијима.
Члан 5.
Висина накнаде у поступку оцене студије о процени утицаја на животну средину за
председника и сваког члана техничке комисије, као и техничко лице, утврђује се у износу од по
3.000,00 динара у нето износу по пројекту.
Члан 6.
Уколико се ради о веома сложеним пројектима који се односе на веће фабрике и
комплексе, одељење Општинске управе надлежно за послове заштите животне средине, уз
сагласност Општинског већа Општине Пландиште, може посебним решењем одредити и већу
накнаду за рад чланова техничке комисије.
Члан 7.
За пројекте у којима се као носилац пројекта јављају Општина Пландиште, ДЈКП, месне
заједнице и друге установе и организације чији је оснивач Скупштина општине Пландиште,
накнада за рад чланова Техничке комисије из редова запослених и постављених лица у
општинској управи или запослених лица у предузећима и установама којима је оснивач
Скупштина општине Пландиште, износи 2.000,00 динара у нето износу.
Члан 8.
Путни трошкови, који настају доласком на седницу техничке комисије њених чланова чије
је место пребивалишта ван територије општине Пландиште, обрачунавају се у висини цене
аутобуске карте на релацији од места њиховог пребивалишта до Пландишта и назад.
Члан 9.
У складу са члановима 5., 6., 7. и 8. ове одлуке, одељење Општинске управе надлежно за
послове заштите животне средине посебним актом утврђује појединачну висину накнаде сваком
члану техничке комисије.
Члан 10.
Носилац пројекта дужан је да трошкове за рад техничке комисије за оцену студија о
процени утицаја на животну средину, одређене посебним актом из члана 7. став 1. ове одлуке,
уплати на рачун прихода Буџета општине бр. 840-745151843-03, сврха дознаке «Трошкови рада
техничке комисије за оцену студија о процени утицаја на животну средину».
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Члан 11.
Висина накнаде у поступку процене утицаја на животну средину, утврђене чланом 5. ове
одлуке, може се мењати једанпут годишње и то у поступку утврђивања буџета Општине за
наредну годину.
Износи накнада и трошкова из члана 5., 6., 7. и 8. ове одлуке примењиваће се док
надлежни министар не утврди висину трошкова рада техничке комисије након чега ће се
примењивати ти износи.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у «Службеном листу општине
Пландиште».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 501-45/2010-01
Дана: 29.11.2010.године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветеринар,с.р.
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98.
На основу члана 216. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр.
72/2009) и члана 40. тачка 6. Статута општине Пландиште (''Службени лист општине Пландиште''
бр. 16/2008) Скупштина општина Пландиште, на седници одржаној дана 29.11.2010.године,
доноси

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ СА
ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

1.
У члану 1. Одлуке о усклађивању просторног плана општине Пландиште са Законом о
планирању и изградњу (''Службени лист општине Пландиште'' бр. 10/2009) после става 1. додаје
се став 2. који гласи: ''Решење о изради извештаја о стратешкој процени утицаја просторног
плана општине Пландиште на животну средину бр. 501-42/2010-01од 12.10.2010. године је
саставни део ове Одлуке.''
2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Пландиште''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 350-52/2010-01
Дана: 29.11.2010.године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. Ветеринар,с.р.
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99.
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09 и 81/09-исправка) и члана 40. Статута општине Пландиште ("Службени лист општине
Пландиште " брoj 16/2008), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној
29.11.2010.године, доноси

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ЗА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКО ПОЉЕ "ПЛАНДИШТЕ 1"

Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације комплекса за ветрогенераторско
поље "Пландиште 1" (у даљем тексту: План), који је израђен од стране ЈП "Завод за урбанизАм
Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III, под бројем Е - 2406, а који је саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.
Текстуални део Плана се објављује у "Службеном листу општине Пландиште".
Графички део Плана садржи:
Ред.
бр.
0.
1.1-1.35

Назив графичког приказа

Размера

Извод из Плана вишег реда (ППО Пландиште)

1:100000

Катастарско-топографски план са границом обухвата Плана
Постојећа функционална организација простора

2.1-2.35

1:2500
1:2500

Површине јавне намене
3.1-3.35.

Намена површина са поделом на функционалне целине и зоне

1:2500

4.1-4.35
5.1-5.35

Саобраћајна, електроенергетска, гасоводна, телекомуникациона и
водопривредна инфраструктура

1:2500
1:2500
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Члан 3.
План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи.
План је израђен у 6 (шест) примерака у аналогном и 7 (седам) примерака у дигиталном
облику.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један
примерак у дигиталном облику чува се у архиви Скупштине општине.
Три примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и три примерка у
дигиталном облику чувају се у општинском органу управе надлежном за спровођење плана.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један
примерак у дигиталном облику чува се у ''ENERGOWIND'' ДОО, из Вршца, Булевар ослобођења 3
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један
примерак у дигиталном облику чува се у ЈП "Заводу за урбанизам Војводине" Нови Сад.
Један примерак донетог Плана у дигиталном облику чува се у министарству надлежном
за послове просторног планирања и урбанизма.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Пландиште".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 350-59/2010-01
Дана:29.11.2010.године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветеринар,с.р.
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100.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09 и 81/09-исправка), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину ("Службени гласник РС", број 135/04) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине
Пландиште ("Службени лист општине Пландиште", број 16/2008), Скупштина општине
Пландиште, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној 29.11.2010.
године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА БЛОКА БРОЈ 3 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПЛАНДИШТЕ
(ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА)
Члан 1.
Приступа се изради Планa детаљне регулације дела блока 3 у насељеном месту
Пландиште (проширење гробља)(у даљем тексту: План). Циљ израде Плана је утврђивање
правила уређења и правила грађења за простор за који се План доноси за потребе проширења
постојећег гробља.
Члан 2.
Планско подручје обухвата делове катастарских парцела број: 1955, 1954, 1953, 1952,
1951/2, 1951/1 и 2960 у КО Пландиште и оквирне је површине 2 ha.
Прецизна граница планског подручја ће се дефинисати Концептом плана.
Члан 3.
План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења,
графички део и oбавезне прилоге.
План нарочито садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

границу плана и обухват грађевинског подручја;
поделу простора на посебне целине и зоне;
намену земљишта;
регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози;
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта,
графички део
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Члан 4.
Ефективни рок за израду Нацрта Плана је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 5.
За носиоца израде Плана одређује се ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад,
Железничка бр.6/III (у даљем тексту: Завод).
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Пландиште.
Члан 7.
Саставни део ове одлуке је Решење Општинске управе општине Пландиште, под бројем
350-46/2010-01 од дана 30.08.2010. године, да се за План детаљне регулације не израђује
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.
Члан 8.
План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној
контроли и излаже се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 30
дана, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на
који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге
информације које су од значаја за јавни увид.
Јавни увид плана одржаће се у просторијама Скупштине општине Пландиште, улица
Војводе Путника бр. 38.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Пландиште''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Број:350-43/2010-01
Дана:29.11.2010.године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. Ветеринар,с.р.
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101.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине на седници одржаној дана 29.11. 2010. године
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Статут Предшколске установе "Срећно детињство" Пландиште

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ
Пландиште.

на Статут Предшколске установе "Срећно детињство"

II
Решење о давању сагласности ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
"Службеном листу Општине Пландиште"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 110-10/2010-01
Датум: 29.11.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветеринар,с.р.
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102.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине на седници одржаној дана 29.11. 2010. године
донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измене и допуне Статута Предшколске установе "Срећно детињство"
Пландиште

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Статута Предшколске установе "Срећно
детињство" Пландиште.
II
Решење о давању сагласности ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
"Службеном листу Општине Пландиште"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 110-7/2010-01
Датум: 29.11.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветеринар,с.р.
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103.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине на седници одржаној дана 29.11. 2010. године
донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о раду Предшколске установе "Срећно детињство"
Пландиште

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Предшколске установе "Срећно
детињство" Пландиште за школску 2009/2010. годину.

II
Решење о давању сагласности ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
"Службеном листу Општине Пландиште"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 110-11/2010-01
Датум: 29.11.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветеринар,с.р.
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104.
На oснову члана 54.став 2. Закона 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 29.11.2010. године , донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА
I
У састав Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда,
именују се:
ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Матијевић Бранислав из Велике Греде
2. Коцевски Драган из Велике Греде
3. Сикирица Даница из Велике Греде
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
4. Јакшић Татјана из Пландишта
5. Јанчић Биљана из Милетићева
6. Родић Чоловић Јасмина из Велике Греде
ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА
7. Момчиловић Милош из Милетићева,
8. Жигић Тања из Велике Греде и
9. Милошевић Данијела из Велике Греде
II
Мандат именованих траје четири године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 02-43/2010
Дана:29. 11. 2010.године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветеринар,с.р.
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105.
На основу члана 54.став 2. 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 29 11. 2010. године , донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
ХАЈДУЧИЦА
I
У састав Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица , именују се:
ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Мршић Драгољуб из Хајдучице
2. Врба Милко из Хајдучице
3. Наташа Игић из Хајдучице
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
4.Пејовић Анђелика из Пландишта
5. Ђорђијевски Татјана из Дужина
6. Марчек Вјерочка из Хајдучице
ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА
7. Митковски Олина из Хајдучице,
8. Малијар Снежана из Хајдучице и
9. Барица Ибојка из Хајдучице
II
Мандат именованих траје четири године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 02-44/2010
Дана: 29. 11. 2010.године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветеринар,с.р.
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106.
На основу члана 40 и члана 120 Статута општине Пландиште („Сл лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 29. 11. 2010.
године, донела је
Решење
о верификацији предлога
Комисије за кадровска, административна питања и радне односе
о именовању Олге Димитровски из Пландишта за
члана Управног одбора Историјског архива Бела Црква

I
Верификује се предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе
о именовању Олге Димитровски из Пландишта за члана Управног одбора Историјског архива
„1.октобар“ из Беле Цркве.
II
Мандат именоване траје 4 године и почиње да тече именовањем од стране Покрајинског
секретаријата за културу.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“ .
Образложење
Историјски архив Бела Црква основан је за три општине Вршац, Бела Црква и
Пландиште. Седиште Архива је у Белој Цркви. Према Статуту установе Управни одбор има
укупно 7 чланова и то по 2 члана предлажу Вршац , Бела Црква и сама Установа и Пландиште
једног.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној
13. 10. 2010.године утврдила је предлог о именовању Олге Димитровски из Пландишта за члана
Управног одбора Историјског архива.
На основу изнетог одлучено је као у изреци решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 02-54/2010-01
Дана:29.11. 2010.године
П ландиште

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин,дипл.ветеринар,с.р.
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107.
На основу члана 40 и члана 120 Статута општине Пландиште („Сл лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 29.11.2010.
године, донела је
Решење
о верификацији предлога
Комисије за кадровска, административна питања и радне односе
о именовању Родике Грујеску из Вршца за
члана Надзорног одбора Историјског архива Бела Црква

I
Верификује се предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе
о именовању Родике Грујеску из Вршца за члана Надзорног одбора Историјског архива
„1.октобар“ из Беле Цркве.
II
Мандат именоване траје 4 године и почиње да тече именовањем од стране Покрајинског
секретаријата за културу.
III
Ово решење објавити ус „Службеном листу општине Пландиште“
Образложење
Историјски архив Бела Црква основан је за три општине Вршац, Бела Црква и
Пландиште. Седиште архива је у Белој Цркви. Надзорни одбор има 5 чланова и то 2 члана из
Установе и по један из Вршца, Беле Цркве и Пландишта.
Законом о утврђивању надлежности АПВ („Сл. Гласник РС“, број 99/2009)
На основу изнетог одлучено је као у изреци решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 02-54/2010-01
Дана: 29.11 2010.године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин,дипл.ветеринар,с.р.
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108.
На основу члана 64. тачка 4. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08) и члана 56. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште
(„Службени лист Општине Пландиште“ број: 17/08), Општинско веће на седници одржаној дана
29.10. 2010. године донело је
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник о систематизацији радних места Предшколске установе
"Срећно детињство" Пландиште

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о систематизацији радних места Предшколске
установе "Срећно детињство" Пландиште.
II
Решење о давању сагласности ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
"Службеном листу Општине Пландиште"

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 110-10/2010-01
Датум: 29.10.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Воркапић, дипл. инг. Машинства,с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

107.

Одлука о отпису камате на доспеле обавезе
по основу одређених локалних јавних
прихода
Одлука о висини трошкова у поступку
процене утицаја на животну средину
Одлука о допуни Одлуке о усклађивању
Просторног плана општине Пландиште
Са Законом о планирању и изградњи
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације комплекса за ветрогенераторско
поље "ПЛАНДИШТЕ 1"
Одлука о изради Плана детаљне регулације
Дела Блока број 3 у насељеном месту
Пландиште (проширење гробља)
Решење о давању сагласности на Статут
Предшколске установе "Срећно детињство"
Пландиште
Решење о давању сагласности на Извештај о
раду Предшколске установе "Срећно
детињство" Пландиште
Решење о давању сагласности на Извештај о
раду Предшколске установе "Срећно
детињство" Пландиште
Решење о именовању Школског одбора ОШ
„Јован Стерија Поповић“ Велика Греда
Решење о именовању Школског одбора ОШ
„Јован Јовановић Змај“ Хајдучица
Решење о верификацији предлога Комисије
за кадровска, административна питања и
радне односе о именовању Олге
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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

