СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXVII

Број 3

19.04.2011.

Годишња претплата
1450,00 динара

28.
На основу члана 79. и 92. став 4. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник РС“, број.
54/09, 73/10 и 101/10), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, бр.
129/07) и члана 40. став 1. тачка 2. и члана 120. Статута Општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“ број 16/2008) Скупштина Општине Пландиште, на седници одржаној
15.04.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
Општина Пландиште ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна
буџета општине Пландиште за 2010 годину.
Општина Пландиште спровешће поступак јавне набавке-услуге ревизије Завршног рачуна
буџета општине Пландиште за 2010.године у складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 2.
Завршни рачун буџета општине Пландиште за 2010.годину, сагласно члану 1.ове одлуке,
треба да садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тачке 1) до 9) члана
4. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања (
„Службени гласник РС“, број 51/07 и 14/08).
Члан 3.
Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета
за 2010.годину доставити Државној ревизорској институцији на сагласност.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Пландиште“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Број: 400-6 / 2011-01
Дана: 15.04.2011 године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветеринар с.р
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29.
На основу члана 20. став 1. тачка 24. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'' бр. 129/2007), члана 40. тачка 18. Статута општине Пландиште (''Службени лист општине
Пландиште'' бр. 16/2008), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана
15.04.2011.године, донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉАЈУ
ДЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ, УГОСТИТЕЉСТВА, ЗАНАТСТВА И УСЛУГА

Члан 1.
Члан 5. став 2. Одлуке о радном времену објеката у којима се обављају делатности
трговине, угоститељства, занатства и услуга (''Службени лист општине Пландиште'' бр. 3/2005) (у
даљем тексту Одлука) мења се и гласи:
''Угоститељски објекти из става 1. овог члана могу петком и суботом бити отворени у
времену од 07,00 сати до 01,00 сат наредног дана, а у периоду од 01. јула до 31. августа у
времену од 07,00 сати до 02,00 сата наредног дана.''

Члан 2.
Члан 6. став 1. Одлуке мења се и гласи:
''Пословни објекти у којима се обавља делатност угоститељства могу у дане државних и
верских празника, свадби, матурских вечери, јавних манифестација и сл. бити отворени најдуже
до 03,00 сата (продужено радно време) само уз посебно одобрење Општинске управе општине
Пландиште.''
Члан 3.
Члан 10. Одлуке мења се и гласи:
''Новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 динара казниће се правно лице ако се не
придржава прописаног распореда, почетка и завршетка радног времена.
За прекршај из овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 10.000,00 до 20.000,00 динара.
За прекршај из овог члана може се казнити на лицу места правно лице у износу од
10.000,00 динара и одговорно лице у правном лицу у износу од 5.000,00 динара.''
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Члан 4.
Члан 11. Одлуке мења се и гласи:
''Новчаном казном од 5.000,00 до 10.000,00 динара казниће се правно лице ако на
вратима или излогу пословне просторије нема истакнут распоред почетка и завршетка радног
времена.
За прекршај из овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 2.500,00 до 5.000,00 динара.
За прекршај из овог члана може се казнити на лицу места правно лице у износу од
5.000,00 динара и одговорно лице у правном лицу у износу 2.500,00 динара.''

Члан 5.
Члан 12. Одлуке мења се и гласи:
''Новчаном казном од 25.000,00 до 75.000,00 динара казниће се оснивач радње ако се не
придржава прописаног распореда почетка и завршетка радног времена.
Новчаном казном од 3.000,00 до 6.000,00 динара казниће се оснивач радње ако на
вратима или излогу пословне просторије не истакне распоред почетка и завршетка радног
времена.
За прекршај из став 1. овог члана може се казнити на лицу места оснивач радње
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 2. овог члана може се казнити на лицу места оснивач радње
новчаном казном у износу од 3.000,00 динара.''
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Пландиште''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТА
Број: 130-3/2011-01
Дана: 15.04.2011.године
Пландиште

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

Стр

- 41 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:3

19.04.2011.

30.
На основу члана 26. Закона о култури ( '' Службени гласник РС '' ,72/09), Закона о
културним добрима ( '' Службени гласник РС '', бр. 71/94 ), Решења о утврђивању територијалне
надлежности архива ( ''Службени гласни РС '', бр. 7/96 ), на основу члана 40.ст.1 тач. 9. и члана
120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште, бр16/2008), Скупштина
општине Пландиште, на седници одржаној 15.04. 2011.године, доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У БЕЛОЈ ЦРКВИ
Члан 1.
Историјски архив у Белој Цркви ( у даљем тексту: Архив ) је установа од посебног
друштвеног значаја и интереса у области културе за Општине: Вршац, Пландиште и Бела Црква,
која врши заштиту, чување, сређивање, обраду и презентацију архивске грађе.
Овом Одлуком регулишу се и усклађују обавезни елементи оснивачког акта са Законом, а
на основу претходно преузетих права и обавеза оснивача Архива.
Рад Архива је доступан јавности у складу са Законом.
Члан 2.
Назив Историјског архива је: Историјски архив '' Бела Црква''.
Архив има статус правног лица а његово седиште је у Белој Цркви, улица Првог октобра број 40.
Члан 3.
Делатност Архива је културна делатност и иста се уписује у судски регистар.
Сектор: '' Р '': Уметничке, забавне и рекреативне делатности.
Област: 91 - Делатност библиотека, архива, музеја, галерија и збирки и
остале културне делатности.
Грана: 91.0 - Рад библиотека, архива, музеја, галерија и збирки, завода
заштиту споменика културе и остале културне делатности.
Група: 91.01 - Делатност библиотека и архива:
документационе и информационе активности библиотека свих врста, читаоница, слушаоница и
посебних просторија за гледање филмова и видео-материјала, који пружају услуге корисницима
као што су студенти, научници, службеници, као и рад Архива који врши делатност заштите
архивске грађе и документационог материјала,
односно евидентирају, преузимају, чувају, сређују,обрађују, објављују, дају на коришћење
архивску грађу, издају уверења о чињеницама које су садржане у архивској грађи и пружају
услуге корисницима архивске грађе,
- припремање збирки, без обзира на то да ли су специјализоване или не,
- израда каталога збирки и колекција односно информативних средстава о архивској грађи,
- прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко-информационој
грађи, књига, мапа, часописа, филмова, плоча, трака, уметничких дела, итд. односно издавање
архивске грађе на коришћење,
- пружање свих облика библиотечко-информационих услуга на лицу места и на даљину,
- активности фототека и кинотека и пратеће услуге.
Поред наведених делатности из става 1 овог члана Архив обавља и следећу делатност:
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Сектор '' Ј '' : Информисање и комуникације
Област: 58 - Издавачке делатности
Грана: 58.1 - Издавање књига, часописа и друге издавачке делатности
Група: 58.11 - Издавање књига.
Члан 4.
Архив стиче средства за остваривање своје делатности у складу са Законом и то: из
средстава буџета општина Вршац, Пландиште и Бела Црква, из средстава покрајинског и
републичког буџета, из сопствених прихода, спонзорства и донација и других извора, у складу са
Законом.
Члан 5.
Органи управљања у Архиву су: Директор, Управни и Надзорни одбор.

Члан 6.
Директор руководи радом и пословањем Архива.
Директора установе именује и разрешава оснивач и то на основу претходно спроведеног јавног
конкурса, на период од 4 године, а исто лице може бити поново именовано.
Јавни конкурс расписује Управни одбор и то 60 дана пре истека мандата директора, врши
избор кандидата и доставља предлог о избору
кандидата оснивачу, уз претходно прибављено мишљење општина и Националног савета
мађарске националне мањине, у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса.
Улови за именовање и разрешење утврђују се Статутом Архива.
Члан 7.
Орган управљања Архива је Управни одбор.
Управни одбор има 7 чланова, укључујући председника и једног члана Националног савета
мађарске националне мањине.
Чланове Управног одбора именује оснивач на период од 4 године и исти могу бити именовани
највише 2 пута.
Надлежност и састав Управног одбора утврђују се Статутом.
Члан 8.
Надзорни одбор је орган надзора у пословању Архива.
Надзорни обор има 5 чланова, укључујући и председника.
Чланове Надзорног одбора именује оснивач на период од 4 године и
исти могу бити именовани највише 2 пута.
Надлежност и састав Надзорног одбора утврђује се Статутом.
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Члан 9.
Општине у својству оснивача дају сагласност на: Статут и акт о броју и структури
запослених радника установе, годишњи план и програм рада установе, годишњи извештај о раду
и финансијском пословању установе, као и на статусне промене на нивоу установе.
Архив је дужан да оснивачу подноси годишњи извештај о раду и финансијском пословању, као и
план и програм рада установе, ради њиховог усвајања.
Члан 10.
Статутом Архива ближе се одређују делокруг рада и надлежности органа управљања,
заступање и представљање, права, обавезе и одговорности, доношење општих аката и друга
питања од значаја за рад и пословање установе.

Члан 11.
Обавезује се установа да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке усагласи
Статут са истом.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине, у
својству оснивача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број:011-2/2011-01
Дана: 15. 04. 2011.године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагода Бањанин,дипл.ветеринар,с.р.
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31.
На основу члана 219. става 4 Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр .
107/2005 и 109/05-исправка ), тачке 64 Упуства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних
књига ( "Сл. гласник РС", број 190/9), члана 40 и члана 120 Статута општине Пландиште ("Сл.
лист општине Пландиште", бр16/2008), Скупштина општине Пландиште, дана 15.04.2011. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА
СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ

I ОДРЕЂУЈУ СЕ да доктор медицине, Далиборка Милошев из Панчева, запослена у Дому
здравља „1. октобар“ Пландиште, стручно утврђује време и узрок смрти умрлих ван здравствене
установе, односно Дома здравља и издаје потврде о смрти.
II Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине
Пландиште“
Образложење
Чланом 219 ставом 4 Закона о здравственој заштити ("Сл гласник РС", број 107/05 и
109/05- исправка) прописано је да надлежни орган општине, односно града одређује доктора
медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и
издавање потврде о смрти.
Тачком 64 Упуства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ( "Сл. гласник
РС", број 190/2009) предвиђена је надлежност Скупштине општине у одређивању доктора
медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и
издавање потврде о смрти.
Др Dалиборка Милошев засновала је радни однос у Дому здравља 14. марта 2011.
године.
На основу напред наведеног , као и на основу захтева Дома здравља "1. октобар "
Пландиште број 60 од 14. 03. 2011. године, донето је решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број:5-3/2011-01
Дана:15.04.2011. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јагода Бањанин,дипл.везетринар,с.р.
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32.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште ("Службени лист Општине
Пландиште" број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 15.04.2010.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Велики Гај за 2010. годину

1.
УСВАЈА СЕ
2010. годину.

Извештај о раду и финансијски извештај Месне заједнице Велики Гај за

2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу Општине
Пландиште".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 023-15/2011-01
Датум: 15.04.2011. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр

- 46 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:3

19.04.2011.

33.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 15.04.2011.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План и програм рада за 2011. годину Месне заједнице Велики Гај

1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ
Месне заједнице Велики Гај.

на План и програм рада и финансијски план за 2011. годину

2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 020-3/2011-01
Датум: 15.04.2011. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр

- 47 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:3

19.04.2011.

34.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште ("Службени лист Општине
Пландиште" број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 15.04.2010.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Пландиште за 2010. годину

1.
УСВАЈА СЕ
2010. годину.

Извештај о раду и финансијски извештај Месне заједнице Пландиште за

2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу Општине
Пландиште".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 023-15/2011-01
Датум: 15.04.2011. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр

- 48 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:3

19.04.2011.

35.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 15.04.2011.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План и програм рада за 2011. годину Месне заједнице Пландиште

1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ
Месне заједнице Пландиште.

на План и програм рада и финансијски план за 2011. годину

2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 020-3/2011-01
Датум: 15.04.2011. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр

- 49 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:3

19.04.2011.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

28. Одлука о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије Завршног рачуна буџета
општине Пландиште за 2010.годину
29. Одлука о изменама одлуке о радном времену
објеката у којима се обављају делатности
трговине, угоститељства,занатства и услуга
30. Одлука о oснивању Историјског архива у
Белој Цркви
31. Решење о одређивању доктора медицине за
стручно утврђивање времена и узрока смрти
лица умрлих ван здравствене установе и
издавање потврде о смрти
32. Решење о усвајању Извештаја о раду за 2010.
годину Месне заједнице Велики Гај
33. Решење о давању сагласности на План и
програм рада МЗ Велики Гај за 2011.годину
34. Решење о усвајању Извештаја о раду за 2010.
годину Месне заједнице Пландиште
35. Решење о давању сагласности на План и
програм рада МЗ Пландиште за 2011.годину
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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

