СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXVI

Број 4

22.03.2010.

Годишња претплата
1450,00 динара

33.
На основу члана 40. тачка 8. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 19.03.2010.
године донела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА У МЕСНОЈ
ЗАЈЕДИЦИ ХАЈДУЧИЦА

1.
РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за увођење месног самодоприноса за Месну заједницу
Хајдучица.
2.
Референдум за увођење месног самодоприноса одржаће се у дане 24.04. 2010. године
(субота) и 25.04.2010. године (недеља) у времену од 07,00 часова до 20,00 часова.
3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју Месне заједнице Хајдучица.
4.
Референдум је пуноважан ако је на њему гласала већина грађана који имају бирачко
право и који су уписани у бирачки списак у складу са Законом о референдуму и народној
иницијативи.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из
става 1. овог члана.
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5.
Референдум ће спровести Комсија за спровођење референдума у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мелих Добрила, председник Комисије,
Димитровски Весна, заменик председника Комисије,
Врба Милко, члан,
Говда Валерија, заменик члана,
Хрутка Мишо, члан
Гуљаш Зузана, заменик члана.
6.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 014-1/2010-01
Датум: 19.03.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар,с.р.
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34.
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 19.03.2010. 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

1.
ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих
ван здравствене установе и издавање потврде о смрти и то:
1. Муста др Јосиф из Пландишта
2. Танасковић др Мирјана из Пландишта
3. Кљајић др Снежана из Милетићева
4. Ђурковић др Миодраг из Вршца
5. Ранковић др Флорина из Хајдучице
6. Крду др Ана из Вршца
7. Зракић др Срђан из Вршца
8. Каначки др Ивана из Вршца
9. Цвјетичанин др Јадранка из Милетићева
10. Саву др Мариус из Куштиља
11. Божин Мунћан др Маргарета из Локава
12. Госпавић др Соња из Београда
2.
Средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти лица
умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти обезбеђује се у буџету општине.
3.
Доношењем овог Решења престају да важе решења о одређивању доктора медицине за
стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван Дома здравља "1. октобар"
Пландиште и издавање потврде о смрти и то : број решења 50-5/2006-01 од 15.11.2006. године,
број решења 5-1/2008-01 од 11. 02. 2008. године, број решења 5-9/2008-01 од 4. 12. 2008. године
и број решења 5-7/2009-01 од 28. 12. 2009. године.
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Образложење
Чланом 219 ставом 4 Закона о здравственој заштити ("Сл гласник РС", број 107/05 и 109/05исправка) 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.Ставом 6 истог члана утврђено је " да се средства за преглед умрлих лица и
стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе обезбеђују
у буџету општине."
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.
До доношења Упуства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Сл. гласник
РС", број 190/9) решења ове врсте доносио је председник општине као надлежно орган.
На основу напред наведеног , као и на основу захтева Дома здравља "1. октобар " Пландиште
број 35 од 25. фебруара 2010. године, донето је решење као у диспозитиву.

Број:5-1/2010-01
Дана:19.03.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Решење доставити:
1.
2.
3.
4.
5.

Дому здравља "1. октобар" Пландиште
Именованим докторима медицине из овог Решења
Општинској управи -Одсеку за општу управу
Општинској управи -Одсеку за финансије
Архиви
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35.
На основу члана 30. Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр.46/91,53/93,54/96), Закона о
заштити од елементарних и других већих непогода ("Сл.гласник РС" бр.20/77,27/85 и 52/89),
члана 14. став 1. тачка 16. и члана 40. тачка 7. Статута Општине Пландиште ("Сл.лист Општине
Пландиште" бр. 16/08) и члана 38. Одлуке о заштити грађана и материјалних добара у кризним
ситуацијама и образовању Општинског штаба за управљање у кризним ситуацијама Општине
Пландиште ("Сл.лист Општине Пландиште" бр. 4/05), Скупштина општине на седници одржаној
дана 19.03.2010. године донела је

ПЛАН ЗА ОДБРАНУ 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 управљање у кризним ситуацијама 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 управљање у
кризним ситуацијама (у даљем тексу: Општински кризни штаб).
Председник и чланове Општинског кризног штаба именује Општинско веће Општине
Пландиште.
Општински кризни 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 кризног штаба даје сагласност на именовање оперативних
штабова у правним лицима.
Радом свих оперативних штабова координира и руководи Општински кризни штаб,
преко лица овлаштеног од стране Председника Општинског кризног штаба.
Члан 3.
Одбрану од поплаве грађевинског подручја за територију општине Пландиште
организује и проглашава Општински кризни штаб, а за спровођење утврђених мера одбране од
поплава надлежни су оперативни штабови Месних заједница.
О проглашавању одбране од поплава грађевинског подручја Општински кризни штаб
обавештава Јавно водопривредно предузеће "ЈУЖНИ БАНАТ" из Вршца.
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Члан 4.

-

Општински кризни 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 кризни штаб доноси наредбе, упутства, решења
и закључке.
ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА
Члан 6.
За спровођење мера за заштиту од поплава, Општински кризни 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 кризни 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 кризном 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 кризним штабом,
водопривредним предузећем и другим субјектима одбране
подноси извештаје Општинском кризном 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.
Оперативне мере заштите од поплава су:
1. утврђивање поплављених површина и размера, а посебно узрока поплаве
2. уклањање евентуалних препрека (било које врсте) на каналима за одводњавање воде из
насеља
3. пресецање - шлицовање површина на пољопривредном земљишту ради одвођења воде
до одводних канала
4. 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 кризни 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 клризном 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 кризног 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 кризном штабу ради давања сагласности.
Члан 16.
У поступку оцене планова, председник Општинског кризног 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 кризни 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 250.000,00
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 1.000,00 до 5.000,00 динара.
Истом казном казниће се и лице које буде удаљено са дужности на спровођењу
одбране од поплава.
Уколико лице самовољно напусти послове на одбрани од поплава, казниће се
новчаном казном од 5.000,00 до 15.000,00 динара.
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: 217-1/2010-01
Датум: 19.03.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар
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36.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 19.03.2010.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о усвајању Извештаја о раду Спортског савеза општине Пландиште за 2009. годину

1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Спортског савеза општине Пландиште за 2009. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 020-2/2010-01
Датум: 19.03.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр.

- 49 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:4

22.03.2010.

37.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 19.03.2010.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План и програм рада Спортског савеза општине Пландиште за 2010.
годину

1.
годину.

УСВАЈА СЕ План и програм рада Спортског савеза општине Пландиште за 2010.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 020-2/2010-01
Датум: 19.03.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар,с.р.
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38.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 19.03.2010.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Марковићево за 2009. годину

1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне заједнице Марковићево за 2009. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 020-2/2010-01
Датум: 19.03.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар,с.р.
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39.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 19.03.2010.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План и програм рада Месне заједнице Марковићево за 2010. годину

1.
УСВАЈА СЕ План и програм рада Месне заједнице Марковићево за 2010. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 020-2/2010-01
Датум: 19.03.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар,с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.

Одлуку о расписивању
Референдума за увођење Месног
самодоприноса у Месној заједници
Хајдучица
Решење о одређивању доктора медицине
за стручно утврђивање времена и узрока
смрти лица умрлих ванздравствене установе
и издавање потврде о смрти
План за одбрану од поплава на територији
општине Пландиште
Решење о усвајању Извештаја о раду
Спортског савеза општине Пландиште за
2009.годину
Решење о давању сагласности на План и
програм рада Спортског савеза општине
Пландиште за 2010. годину
Решење о усвајању Извештаја о раду Месне
заједнице Марковићево за 2009.годину
Решење о давању сагласности на План и
програм рада за Месне заједнице
Марковићево за 2010. 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

