СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXII

Број 19

05.08.2016.

Годишња претплата
2100,00 динара

138.

На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и иницијативе за пренос оснивачких права поднете од
стране ЈП „Полет“ Пландиште бр. 1-122/2016-01 од 15.07.2015. године, Скупштина општине
Пландиште на седници одржаној дана 22.07.2016. године, доноси

ОДЛУКУ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на иницијативу Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, упућену
Влади Републике Србије бр. 1-122/2016-01 од 15.07.2015. године, у погледу преноса оснивачких
права Републике Србије у Јавном предузећу „Полет“ Пландиште на општину Пландиште, у циљу
обављања комуналних делатности на територији Општине, а чије је вршење Република Србија
поверила локалним самоуправама.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-9/2016-I
Дана: 22.07.2016. године
ПЛАНДИШТЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Младеновић, с.р.
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139.

На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“, бр. 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 је на седници одржаној дана 05.08.2016. године донело

3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

I
У Плану јавних набаки за 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 1/2016, 2/2016, 3/2016
и 13/2016), МЕЊАЈУ СЕ следеће јавне набавке:
- у јавној набавци под редним бројем 1.1.3. „Економско оснаживање избегличких породица“ мења се
позиција у финансијском плану „481/96/070“ и замењује се подрачуном средства солидраности општине
Пландиште бр. 840-619721-67;
- у јавној набавци под редним бројем 1.1.4. „Набавка опреме за управљање комуналним
отпадом (механизација, канте, контејнери) мења се износ од „840.000“ и замењује се износом
„1.250.000“;
- у јавној набавци под редним бројем 1.1.8. „Набавка грађевинског материјала за побољшање
услова становања и породице избеглица на територији општине Пландиште“ мења се позиција у
финансијском плану „96“ и замењује се позицијом „96/1“;
- у јавној набавци под редним бројем 1.2.11. „Зимско одржавање локланих путева на
територији општине Пландиште у периоду од 15.11.2016. године до 31.03.2017. године, мења се
износ од „2.100.000“ и замењује се износом „2.920.000“.
II
Из Плана јавних набавки у 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 1/2016,
2/2016, 3/2016 и 13/2016) БРИШУ СЕ следеће јавне набавке:
- јавна набавка под редним бројем 1.1.5. „Подизање заштитног зеленог појаса и набавка
уређаја за очување животне средине капиталног карактера (набавка трактора са прикључном
машином)“;
- јавна набавка под редним бројем 1.2.5. „Услуге карантина за напуштене псе и мачке са
територије општине Пландиште“;
- јавна набавка под редним бројем 1.2.8. „Израда елабората о зонама санитарне заштите
водозахвата на територији општине Планндиште и техничка контрола“;
- јавна набавка под редним бројем 1.3.5. „Завршетак изградње канализационе мреже у
Пландишту и стручни надзор“;
- јавна набавка под редним бројем 1.3.9. „Изградња једне фазе Банатске улице у Великом
Гају и стручни надзор“;
- јавна набавка под редним бројем 1.3.12. „Уређење каналске мреже на каналу V. Слив 5 –
Пландиште“.
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III
У Плану јавних набаки за 2016. годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 1/2016,
2/2016, 3/2016 и 13/2016), мења се укупна вредност добара и износ од „12.060.000“ замењује се
износом од „8.720.000“ динара, мења се укупна вредност услуга и износ од „32.157.000“ замењује се
износом од „29.817.000“ динара, мења се укупна вредност радова и износ од „51.879.421“ замењује
се износом од „31.642.671“ динара и мења се укупна вредност Плана јавних набавки и износ од
„96.096.421“ замењује се износом од „70.179.671“ динара без ПДВ-а.

IV
Закључак ће се објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-153/2016-III
Дана: 05.08.2016. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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140.
На основу члана 28, члана 32. став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама
(„Службени гласник РС“, број 36/2006), члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 64. и 120. Статута општине
Пландиште („Сл лист општине Пландиште“, бр. 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 оджаној дана 05.08.2016.
године, доноси

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 1.
Овим Правилником се ближе уређују услови, обим, начин, критеријуми и поступак доделе
средстава црквама и верским заједницама за финансирање и суфинансирање програма/пројеката
из буџета општине Пландиште, ради унапређивања верских слобода и културе.

Члан 2.
Финансирање и суфинансирање пројеката верских заједница врши се на основу јавног
конкурса (у даљем тексту: Конкурс) који расписује Општинско веће општине Пландиште на предлог
Комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским
заједницама (у даљем тексту: Комисија).
Комисија за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским
заједницама формира Општинско веће.
Комисија има председника и најмање 2, а највише 4 члана.
Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине
Пландиште поднесе извештај о свом раду.
Члан 3.
Конкурс се објављује на огласној табли и званичном сајту општине (www.plandiste-opstina.rs).
Јавни конкурс се расписује по ступању на снагу Одлуке о буџету за годину за коју се Конкурс
расписује.
Јавни конкурс се расписује најмање једном годишње.
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Пријава се подноси у року који је утврђен конкурсом на прописаним обрасцима, а који није
краћи од 15 ни дужи од 30 дана од датума објављивања.
Пријаве на конкурс подноси се у Услужном центру општине Пландиште или поштом, а на
адресу Општина Пландиште, Војводе Путника 38, 26360 Пландиште са назнаком „Конкурс за верске
заједнице”).
За спровођење целокупног поступка задужена је Комисија.

Услови за учешће на конкурсу

Члан 4.
Право на подношење пријаве за доделу средстава црквама и верским заједницама имају
подносиоци који испуњавају следеће услове:
1) да подносилац предлога пројекта има статус цркве или верске заједнице, у складу са
Законом о црквама и верским заједницама (да је уписан у регистар цркава и верских заједница
Министарства правде);
2) да подносилац има седиште на територији општине Пландиште и/или се активности
пројекта/програма реализују на територији општине Пландиште.
Подносиоци могу да конкуришу само са по једним предлогом пројекта по конкурсу.
Области и намена за финансирање и суфинансирање
пројеката за цркве и верске заједнице

Члан 5.
Финансираће се следеће намене и области:
1) адаптација, реконструкција или инвестиционо и текуће одржавање цркава, верских
објеката и парохијских домова;
2) набавка и заштита црквених реликвија;
3) обележавање традиционалних годишњица и манифестација везаних за рад и историју
црквене/верске заједнице;
4) организовање посета другим црквеним/верским заједницама;
5) организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву/верску заједницу.

Члан 6.
Активности које се (су)финансирају:
- инвестициони радови на црквеним храмовима и другим сакралним објектима, изградња
нових и обнова постојећих црквених храмова, а посебно црквених и верских објеката који су
споменици културе и знаменитости општине;

Стр -412-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број:19 05.08.2016.

обнова парохијских домова;
обнова икона и олтарских иконостаса/слика и других црквених реликвија;
обележавање годишњица посвећења верских објеката;
- обележавање значајних годишњица и манифестација везаних за рад и историју црквене/
верске заједнице;
- организовање црквених манифестација и скупова;
- неговање и развој рада црквених хорова и њихово учешће на хорским фестивалима;
- организовање стручних и научних скупова;
- добротворно-хуманитарна делатност;
- издавачка делатност;
- научна истраживања везана за цркву.
-

Критеријуми за (су)финансирање пројеката за цркве и верске заједнице

Члан 7.
Пре избора програма/пројеката за (су)финансирање из буџета општине Пландиште, Комисија
врши административну и техничко-финансијску проверу.
Административна провера састоји се из два дела:
1) Провера да ли је пријава комплетна,односно да ли је поднета целокупна документација у
складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми;
2) Провера да ли подносилац пријаве и пројекат (предложене активности) задовољавају
критеријуме постављене у Правилнику, да ли је трајање и максималан износ донације у складу са
правилима конкурса.
Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и предлога
буџета.Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Пландиште бодоваће се
према следећим критеријумима:
1. Одговор на тему пројекта (35/100 поена)
- вредност верског објекта као културног и историјског добра: изузетан значај, велики значај,
споменик културе, година изградње и сл. (5-15/100 поена);
- стање у ком се објекат налази – година последњег улагања (5-10/100 поена);
- активности су реалне и адекватне за постизање циљева (5-10/100 поена).
2. Утицај предложеног пројекта (30/100 поена)
- обухват – колике су могућности програма да обухвати шири круг корисника и подстакне
њихово активно учешће и реализацији;
- одрживост резултата пројекта (5-10/100 поена).
3. Досадашње искуство (10/100 поена)
- број реализованих пројеката (5-10/100 поена).
4. Компетентност предлагача (25/100 поена)

Стр -413-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број:19 05.08.2016.

- логичка матрица пројекта (5-15/100 поена);
- сопствено учешће у пројекту (5-10/100 поена).
5. Обавезни критеријуми:
- реaлан финансијски план и различити облици финансирања (копродукција, партнерство и
слично);
- да је организатор пројекта извршио своје обавезе према општини Пландиште у
досадашњим пројектима.
Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређен број поена, на основу кога ће бити
сачињена бодовна ранг листа.
У случају да је већи број пројеката освојио једнак број поена, предност ће бити дата пројектима
који по оцени Општинског већа имају већи јавни интерес за грађане општине Пландиште.

Конкурсна документација
Члан 8.
Конкурсна документација садржи опис пројекта и изјаву.
Обрасци се преузимају у просторијама Услужног центра Општинске управе Пландиште или са
званичне интернет презентације општине Пландиште.
Комисија задржава право да од подносиоца, који су благовремено поднели пријаве, по потреби
затражи додатну документацију и информације.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурсима неће бити разматране.
Пријаве корисника, којима је Општина, током претходних година доделила средства на име
финансирања пројекта, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће се узимати у
разматрање.
Испуњеност прописаних услова утврђују овлашћена лица у Комисији.

Спровођење јавног конкурса
Члан 9.
Општинско веће расписује Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Општине.
Задатак Комисије је да припреми конкурсну документацију у складу са овим Правилником,
огласи јавни конкурс на званичниј интернет страници Општине у року од једног дана од дана израде
конкурсне документације; утврди листу вредновања и рангирања пријављених пројеката у року од
четрдесет (40) дана од дана истека рока за подношење пријаве.
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Комисија обавља стручни преглед и вреднује предложене пројекте, у складу са условима и
критеријумима наведеним у Закону, овом правилнику и конкурсу доставља Општинском већу
предлог Одлуке о финансирању и суфинансирању пројекта верских заједница.
Комисија може подносиоцу пројекта предложити корекције предлога пројекта у делу који се
односи на средства потребна за реализацију пројекта.
Сагласност на финансирање и суфинансирање пројекта верских заједница, на предлог
Комисије, даје Општинско веће општине Пландиште.

Члан 10.
Средства која се у складу са овим Правилником одобре за реализацију конкретног пројекта,
могу се користити искључиво за релаизацију тог пројекта, у складу са уговором који се закључује
између председника Општине и носиоца пројекта (у даљем тексту: уговор) у 4 истоветна примерка.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито:
назив одобреног пројекта; време реализације пројекта; висина додељених средстава; начин
праћења реализације пројекта; обавезе носиоца пројекта у погледу реализације и подношење
извештаја о реализацији пројекта.
Комисија писаним путем обавештава подносиоце пријаве о избору пројекта који ће бити
суфинансирани, односно финансирани.
Приговор на Одлуке о финансирању и суфинансирању програма верских заједница,учесници
конкурса могу поднети у року од три дана од дана пријема обавештења.
Право приговора не задржава извршење Одлуке о финансирању и суфинансирању пројекта
верских заједница.

Члан 11.
Одлука о финансирању и суфинансирању програма верских заједница објављује се на
званичној интернет страници Општине Пландиште у року од једног дана од дана њеног доношења и
на огласној табли Општине.

Члан 12.
По донетој одлуци о избору пројекта за финансирање односно суфинансирање пројекта
верских заједница, носилац пројекта подноси захтев за исплату средстава са пратећом
документацијом Одсеку за привреду и финансије.
Додељена средства се преносе подносиоцу пројекта,чији је пројекат одобрен, а на основу
закључених уговора о реализовању одобрених пројеката између подносиоца и Општине Пландиште.
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Члан 13.
Извештај о наменском утрошку средстава, која су додељена за програм/пројекат, подносилац
пројекта, дужан је да достави Комисији, у року од 15 дана од дана завршетка реализације, а
најкасније до краја календарске године.
Финансијски извештај се подноси на прописаном обрасцу, наративни извештај се пише у
слободној форми уз доказе о реализацији пројекта (фотографије, штампане публикације, новински
исечци и сл).
У случају неблаговремене доставе Извештаја и одступања од одобреног пројекта без
претходне сагласности Комисије, подносилац пројекта са којим је закључен уговор, дужан је да
Општини врати укупан износ средстава одобрених за финансирање или суфинансирање пројекта из
буџета Општине у складу са уговором.

Члан 14.
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-6/2016-III
Дана: 05.08.2016. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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141.

На основу члана 20. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
24/2011), члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008,
17/2012 и 3/2015), а у складу са Стратегијом развоја социјалне заштите општине Пландиште за
период од 2015. до 2020. године („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 23/2014), Општинско веће
општине Пландиште, на седници одржаној 05.08.2016. године, донело је

ПРОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

I
У складу са стратешким циљевима развоја социјалне заштите у општини Пландиште
утврђеним Стратегијом развоја социјалне заштите општине Пландиште за период од 2015. до 2020.
године („Сл. лист општине Пландиште“, број 23/2014) утврђене су следеће приоритетне групе:
1. Стара лица
2. Особе са инвалидитетом
3. Деца и млади
4. Породице
5. Сиромашни и незапослени
6. Роми

II
Локални приоритети:
1. Унапређење постојећих социјалних услуга и увођење нових иновативних и модерних
услуга социјалне заштите за осетљиве друштвене групе грађана;
2. Јачање и развој институционалних и ванинституционалних оквира система социјалне
заштите –унапређење људских, материјално-техничких и финансијских ресурса;
3. Стварање позитивне друштвене климе за унапређење положаја социјално осетљивих
грађана општине, базиране на солидарности и информисаности ширег грађанства и
активној партиципацији у решавању сопствених проблема социјално угрожених
категорија становништва;
4. Развој међуопштинских социјалних услуга у циљу побољшања нивоа и квалитета
социјалне заштите Пландишта и суседних општина Вршца, Алибунара и Беле Цркве.
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III
Ред.број
1.

2.

Активност
Индикатор
1.1. Побољшања квалитета живота 1.1.1.Број геронто
старих лица унапређењем услуге домаћица: 14
геронто домаћица и неговатељица
1.1.2. Број корисника:120

2.1. Побољшање квалитета живота
особа
са
инвалидитетом
и
интелектуалним
и
менталним
потешкоћама унапређењем услуге
становање уз подршку за душевно
оболела лица у партнерству са Домом
за душевнo оболела лица „1. октобар“
Стари Лец

2.1.1. Број корисника:20
2.1.2. Споразум Дома за
душевно оболела лица и
Општине 1

2.2.
Уклањање
архитектонских 2.2.1. Број баријера 1
баријера са јавних установа
2.3 Обезбеђење превоза за ученикe
са пратиоцем са сметњама у развоју 2.3.1. Број ученика: 4
до ШОСО „Јелeна Варјашки“
2.3.1. Број пратилаца 4
2.4.3. Број поклона:80x2
2.4.
Обезбеђење
новогодишњих
пакетића и поклона током Дечје
недеље
2.5. Бесплатне књиге и радни прибор 2.5.1. Број ученика:30
за децу са инвалидитетом
2.6.1. Бесплатна ужина за сву децу
2.6.1. Број ученика: 879
2.6.2. Бесплатна ужина за сву децу са 2.6.2. Број ученика: 30
инвалидитетом
2.7. Обезбеђивање ЈНП за децу са
инвалидитетом смештену у установу
социјалне заштите и хранитељским
породицама

2.7.1. Број ЈНП за децу у
установама 6x3
2.7.2. Број ЈНП за децу у
хранитељским
породицама 3x2

Буџет
1.133.929,00 дин.
Донаторска
средства од
Министартсва за
рад ,
запошљавање,
борачка И
социјална питања
4.000.000,00
динара Донаторска
средства ЕХОНС 2
милиона и средства
из буџета 2
милиона динара
400.000,00

60.000,00
700.000,00

300.000,00
80.000,00

160.000,00
4.500.000,00

180.000,00
60.000,00
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3.1. Побољшање квалитета живота
младих и деце oбезбеђивањем услова
за школовање-регресирање превоза
од 100% до 40% у зависисности од
степена социјалне и материјалне
угрожености за ученикe средњих
школа који свакoдневно путују и који
викендом путују

3.1.1. Број ученика:300

3.2. Финансирање смештаја ученика и
студената за ученикe/студентe
3.3. Обезбеђивање бесплатних
уџбеника за ученикe из социјално и
материјално угрожених породица
3.4. Материјална помоћ студентима

3.2.1.Број ученика:10

300.000,00

3.3.1. Број ученика:20

180.000,00

3.4.1. Број студената:133

6 милона динара

4.1. Јачање и развој институционалног
и ванинституционалног оквира
система социјалне заштитеунапређење људских, финансијских и
материјално-техничких ресурсалиценцирана едукација геронто
домаћица и неговатељица

4.1.1. Број лиценцираних
геронто домаћица:10

153.975,00

4.2. Успостављање сарадње са
цивилним сектором

4.2.1. Број ОЦД 10

4.3. Прибављање недостајаћујих
средстава од републичких и
покрајинских органа и донатора

4..1.2. Број едаукација 1

4.3.1. Донатори
4.3.2. Износ средстава
4.3.3. Трансферна
средства

4.4. Континуирана сарадња са
4.4.1. Споразум
лиценцираном организацијом(ЕХОНС) 4.4.2. Износ
за пружање услуге геронто домаћице и финансијских средстава
неговатељице

4.5. Јасно дефинисати
задатке,обавезе и одговорности из
редова ЦСР и локалне самоуправе за
пружање услуге тима за хитне
интервенције

12 милиона динара

/

МРЗПС:
1.133.929,00
динара
ЕХОНС: 2 милона
динара
Влада Р.
Србије:1.596.561,55
динара
2 милиона динара

121,095,60
4.5.1.Споразум/Протокол
4.5.2.Извештаји
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4.6. Обезбедити телефонску линију за
међусекторску сарадњу тима за хитне
интервенције(ЦСР,ПС,ДЗ,ОШ,Суд)

4.6.1. Број интервенција
тима за хитне
интервенције 70

10.000,00

5.1. Стварање позитивне друштвене
климе за унапређење положаја
социјално осетљивих грађана
општине, базиране на солидарности и
информисаности ширег грађанства и
активној партиципацији у решавању
сопствених проблема социјално
угрожених категорија становништва
кроз социјално укључивање корисника
новчане социјалне помоћи у области
социјалне заштите запошљавања и
здравља

5.1.1. Број радно
ангажованих
корисника:370
5.2.1. Број радно
способних корисника:158
5.2.2. Број радно
неспособних
корисника:143
5.2.3. Број једнократних
помоћи у натури
5.2.4. Извештаји о
радним активностима

3 милиона динара

5.2.Усавршити и додавати нове услуге
канцеларији за смањење сиромаштва
који поред радне активације радно
способних корисника социјалне
помоћи посредују у запошљавању,
остваривање других права и
мапирање социјално угроженог
становништва
6.1. Развој међуопштинских
социјалних услуга у циљу
побољшања нивоа и квалитета
социјалне заштите Пландишта и
суседних општина Вршца, Алибунара
и Беле Цркве-лиценцирање услуге
прихватилишта, дефинисање кроз
протокол о сарадњи финансирање
међуопштинских социјалних
услуга(прихватилиште за стара и
одрасла лица у Старом Лецу, за децу
и жртве насиља у БЦ, саветовалиште
у ВШ)

Број едукација
Број захтева

/

6.1.1. Међуопштински
протокол о сарадњи
(Пландиште, Вршац,
Бела Црква) 1

/

7.1. Вршити ревизију и радити на
развијању услуге откупом куће које ће
бити дате на коришћење без
надокнаде за сва угрожена лица
8.1. Једнократне новчане помоћи

7.1.1. Уговор
7.1.2. Број корисника 6
породица (20 чланова)

/

4.1.* Средства су исказана под тачком 1.1.

8.1. Број корисника 500
8.2. Број радника из ЦСР
које финансира ЛС-3

3,5 милиона динара
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IV
Средства за реализацију овог Програма обезбедиће се из буџета општине Пландиште за
2016. годину (Програм 11 – социјална и дечија заштита), од републичких и покрајинских органа и из
донација.

V
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 55-2/2016-III
Дана: 05.08.2016. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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142.

На основу члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште", бр. 16/2008 и 17/2012), а у складу са чланом 13. став 3. Одлуке о правима и услугама у
социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2012, 8/2014,
17/2014 и 9/2015), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 05.08.2016.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
O УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ
ПУТУЈУ ОД МЕСТА СТАНОВАЊА ДО МЕСТА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
2016. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овим Решењем утврђује се висина регресирања трошкова превоза ученика средњих школа
који повремено/викендом путују од места становања до места школе ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАРДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
Члан 2.
Висина регресирања је 30 % од цене повремених/викенд карата које наплаћује овлашћени
превозник.
Члан 3.
Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2016.
годину („Службени лист општине Пландиште“, бр. 23 /2015, 17/2016 и 18/2016 ) – у оквиру Програма
11 Социјална и дечија заштита – ПA 0001 Накнада за социјалну заштиту (трошкови превоза ученика
средњих школа) програмска класификација 0901-0001 функција 040, позиција 89 економска
класификација 472.
Члан 4.
Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пандиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 451-21/2016-III
Дана: 05.08.2016. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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143.
На основу члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сужбени лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), а у складу са чланом 13. ставом 3. Одлуке о правима и
услугама у социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2012,
8/2014, 17/2014 и 9/2015), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана
05.08.2016. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ОД
МЕСТА СТАНОВАЊА ДО МЕСТА ШКОЛЕ ЗА СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овим Решењем утврђује се висина регресирања трошкова превоза редовних ученика
средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до
места школе за СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ.

Члан 2.
Регресирање ће се вршити на следећи начин:
1.Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 4900,00 динара од цене коју
наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник,
за све релације са суседним општинама (Вршац, Алибунар, Сечањ).
2.Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 3900,00 динара од цене коју
наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник,
за релацију Маргита-Вршац и Јерменовци-Алибунар.
3.Општина ће сносити трошкове месечних карата у висини од 30% од цене коју наплаћује
овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све
релације ван суседних општина (Београд, Панчево, Зрењанин...).

Члан 3.
Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2016.
годину („Службени лист општине Пландиште“, бр. 23/2015 и 16/2016 ) – у оквиру Програма 11
Социјална и дечија заштита – ПA 0001 Ннакнада за социјалну заштиту (трошкови превоза ученика
средњих школа) програмска класификација 0901-0001 функција 040, позиција 89 економска
класификација 472.
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Члан 4.
Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пандиште“ и на веб сајту
Општине.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 451-22/2016-III
Дана: 05.08.2016. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

138. Одлука о сагласности на
иницијативу Јавног предузећа
„Полет“ Пландиште, упућену
Влади Републике Србије

.................................................................

407

ОПШТИНСКЕ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

139. 3акључак о усвајању четврте
измене Плана јавних набавки за
2016. годину
140. Правилник о критеријумима и
поступку доделе средстава
црквама и верским заједницама
141. Програм унапређења социјалне
заштите у општини Пландиште за
2016. годину
142. Решење о утврђивању висине
регресирања трошкова превоза
редовних ученика средњих школа
са подручја општине Пландиште
који повремено/викендом путују од
места становања до места школе
за период септембар - децембар
2016. године
143. Решење о утврђивању висине
регресирања трошкова превоза
редовних ученика средњих школа
са подручја општине Пландиште
који свакодневно путују од места
становања до места школе за
септембар-децембар 2016. године

.................................................................
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Родика Грујеску
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА ТЕКСТА: Драгослав Аврамовић, Татјана Шипка
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Одсек за скупштинске послове

