СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXVI

Број 5

30.03.2010.

Годишња претплата
1450,00 динара

40.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09 и 81/09), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 135/04) и члана 40 Статута општине Пландиште ("Службени лист
општине Пландиште", број 16/2008), Скупштина општине Пландиште, по прибављеном мишљењу
Комисије за планове, на седници одржаној 29.03.2010. године доноси

ОДЛУКУ
ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
О ИЗРАДИ
КОМПЛЕКСА ЗА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКО ПОЉЕ ''ПЛАНДИШТЕ - 1''
Члан 1.
Приступа се изради Планa детаљне регулације комплекса за ветрогенераторско поље
''Пландиште - 1'' (у даљем тексту: План). Циљ израде Плана је да се планира изградња
комплекса за вертогенераторско поље због значајног пораста потреба за електричном енергијом
и могућности да се део потреба обезбеди из обновљивих извора енергије, те да се на простору
обухваћеним овим Планом дефинише простор за потребе изградње трафостанице, локације
стубова ветрогенератора, са зонама могуће изградње и ограничења изградње у близини
ветрогенератора, као и осталог простора у обухвату Плана.
Члан 2.
Граница планског подручја је дефинисана на следећи начин:
Опис границе обухвата плана детаљне регулације почиње тачком број 1 на четворомеђи
катастарских парцела 1774, 2525, 2446 и 2434 у Ко Велика Греда, од тачке број 1 граница иде у
правцу југоистока пратећи североистиочну међу међу парцеле 2526 до тачке број 2 на тромеђи
катастарских парцела 2531, 2526, и 2437.
Након тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу североистока секући парцелу 2531, а
потом прелази у Ко Пландиште, сече парцелу 2874 и наставља у правцу североистока пратећи
јужну међу катастарских парцела 2863 и 2647 до тачке број 3 на тромеђи катстарских парцела
2647, 2116 и 2117.
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Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи источне међе парцеле
2117, потом сече парцеле 2970 и 2864 и наставља у правцу југоистока пратећи источну међу
парцеле 2194 до тачке број 4 на тромеђи катастарских парцела 2194, 2195/1 и 2971.
Након тачке број 4 граница се ломи и иде у парвцу запада северном међом парцеле 2971
а потом сече парцеле 3037 и 2974, потом се ломи и иде у правцу југоистока пратећи југозападну
међу парцела 2974 и 2353 до тачке број 5 на тромеђи парцела 2352, 2353 и 2981.
Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи северозападну међу
парцеле до тачке број 6 на тромеђи катастарских парцела 2417, 2981 и границе катастарске
општине.
Након тачке број 6 граница се ломи и иде у парвцу југоистока партећи западну међу
парцела 2981, 2875, 2876 до тачке број 7 на тромеђи катастарских парцела 2876 у Ко Пландиште
и 1012 и 1112 у Ко Барице.
Од тачке број 7 граница се ломи и улази у ко Барице и иде у правцу југозапада пратећи
северозапдну међу парцела 1112, 1111 и 1989 до тачке број 8 на тромеђи катастарских парцела
1989, 1046 и 1047.
Након тачке број 8 граница се ломи и идеу правцу северозапада пратећи југозапдну међу
парцела 1046, сече парцеле 2035, 1988 и наставља југозападном међом парцеле 991 до тачке
број 9 на тромеђи парцела 990, 991 и 2034.
Од тачке број 9 граница се ломи и иде у парвцу југозапада пратећи југоисточну међу
парцеле 2034, потом сече парцелу 1990 до тачке број 10 на североисточној међи парцеле 2/1.
Након тачке број 10 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи југозападну
међу парцела 1990, 1983 и 2044 до тромеђе парцела 2044 у Ко Барице и 2194 и 2471 у Ко
Јерменовци, потом се граница ломи и прелази у Ко Јерменовци и пратећи југозападну међу
парцела 2471, 2470 у правцу северозапада до тачке број 11 на тромеђи парцела 2470, 2459 и
2176.
Од тачке број 11 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи југоисточну међу
парцеле 2459 до тачке број 12 на тромеђи парцела 2459, 2135 и 2479.
Након тачке број 12 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи североисточну
међу парцела 2479, 2478, 2123, сече парцеле 2458 и 2437, даље прати источну међу парцеле
2055, сече парцеле 2464 и 2443, а потом прати источну међу парцеле 2024, сече парцелу 2463,
прати источну међу парцеле 1852 до тачке број 1852 до тачке број 13 на тромеђи катастарских
парцела 1852, 1853 и 2455.
Од таке број 13 граница се ломи и иде у парвцу јјугозапада пратећи југоисточну међу
парцеле 2455, потом се ломи и иде у правцу северозапада пратећи југозападну међу парцеле
1839 а након тромеђе парцела 1839, 1840 и 533/1 се ломи и иде у правцу југозапада пратећи
југоисточне међе парцеле од парцеле 1840 до 1594 до тачке број 14 на четворомеђи парцела
577, 578, 2505 и 1594.
Након тачке број 14 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи североисточну
међу парцела 2505, 2502 до тачке број 15 на тромеђи парцела 2495, 2435 и 2491/1.
Од тачке број 15 граница наставља у правцу југозапада партећи северозапдну међу
парцела 2495 до тачке број 16 на тромеђи парцеле 2495, 2414/1 и 1479.
Након тачке број 16 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи северосточну међу
парцела 2414/1, 2414/5 и 2414/4 до тачке број 17 на тромеђи парцеле 1388/2, 2434 и 2414/1.
Након тачке број 17 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи североисточну
међу парцела 2414/1, 2414/3, 2414/2 и 2420 до тачке број 18 на тромеђи парцела 2420, 1010/2 и
1010/10.
Од тачке број 18 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи северозападну
међу парцеле 1010/2, сече парцеле 2507, 2421 и 1044/2 до тачке број 19 на југозападној међи
парцеле 1044/1.
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Након тачке број 19 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи
северозападну међу парцела 1044/2 и 2421 до тачке број 20 на тромеђи парцела 2421, 1007 и
2429.
Од тачке број 20 граница се ломи и иде у парвцу североистока пратећи југоисточну међу
парцеле 2429 и 2518 до тачке број 21 на тромеђи парцела 1007, 2418 и 2417.
Након тачке бврој 21 граница се ломи и иде у парвцу северозапада пратећи југозападну
међу парцеле 2517 у дужини од 214.0, а потом се ломи и иде у правцу североистока секући
парцеле 2517 и 996 а потом прати југозапдну међу парцеле 2417, потом прелази у Ко Велика
Греда, наставља у правцу североистока пратећи југозападну међу парцеле 2418, потом сече
парцелу 2448 до тачке број 22 на југозападној међи парцеле 1242/14.
Од тачке број 22 граница се ломи и иде у правцу југоистока а потом се ломи и иде у
правцу североистока пратећи југоисточну међу парцеле 1242/14, даље сече парцеле 2481 и 2415,
а потом се ломи и иде у правцу југоистока и североистока пратећи северне међе парцела 2415 и
2480 до тачке број 23 на тромеђи парцела 2480, 1220 и 1005.
Након тачке број 23 граница се ломи и иде у парвцу југоистока партећи источну међу
парцела 2480, 1221/4, 1221/1, 1221/3, 2448/1, 2487, 1428/2, 1428/3,. 1428/1 и 1428/4 до тачке број
24 на тромеђи парцела 1428/4, 2429 и 2488.
Од тачке број 24 граница се .ломи и иде у парвцу североистока пратећи северну међу
парцела 2429, 2425, и 2525 до тачке број почетне тачке описа.
Подручје обухваћено границом плана детаљне регулације износи 4,592.38 ха.
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
Члан 4.
Ефективни рок за израду Нацрта Плана је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове

одлуке.
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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 ''Energowind'' доо из Вршца.
Члан 7.
Саставни део ове одлуке је Решење Општинске управе општине Пландиште, под бројем
501-8/2010, од 12.03.2010. године, да се за План детаљне регулације комплекса за
ветрогенераторско поље ''Пландиште - 1'' 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, Војводе
Путника 38, Пландиште.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Пландиште''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 350-6/2010-01
Дана: 29.03.2010.године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин,дип. ветеринар,с.р.
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41.
На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“бр. 135/04
и36/09), Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне
средине и највишег износа накнаде («Службени гласник РС», бр.109/09) и члана 40. тачка 31.
Статута општине Пландиште („Сл. Лист општине Пландиште“ бр. 16/08) по претходно
прибављеном мишљењу Министарства животне средине и просторног планирања, Скупштина
општине Пландиште на седници одржаној дана 29.03.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уводи се накнада за заштиту и унапређивање животне средине ( у даљем
тексту: Накнада ) на територији општине Пландиште и утврђује начин и критеријуми обезбеђења
и коришћења средстава од Накнаде, а ради стварања материјалних предуслова за остваривање
права и дужности општине Пландиште у области заштите и унапређења животне средине.
Члан 2.
Средства обезбеђена од Накнаде у складу са овом Одлуком приход су буџета општине
Пландиште, и уплаћују се на рачун буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине,
а користиће се за финансирање програма и пројеката у области заштите животне средине.
Члан 3.
Обвезници плаћања Накнаде су:
1. имаоци права својине на непокретности (објекти индивидуалног становања, станови у
објектима колективног становања, пословни простор, куће за одмор и гараже)
2. закупци ако се непокретност користи по основу права закупа
3. за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката.
Члан 4.
Висина Накнаде утврђује се на годишњем нивоу према површини простора, власника,
односно закупца.Утврђивање и наплату накнаде врши надлежно одељење Општинске управе
које у складу са законом врши утврђивање и наплату локалних јавних прихода и то према
следећој тарифи
Тарифни број 1.
1.Власници односно закупци објеката индивидуалног становања у износу од 0,40 динара
по m2.
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2.Власници, односно закупци станова у објектима колективног становања у износу од 0,80
динара по m2.
3.Власници односно закупци куће за одмор у износу од 0.90 динара по m2.
Тарифни број 2.
Власници односно закупци пословног простора:
1.површине до 100 m2 у износу од 2,5 динара по m2
2.површине од 100 m2 до 500 m2 у износу од 2,00 динара по m2
3.површине од 500 m2 до 2000 2 у износу од 1,5 динара по 2
4.површине преко 2000 m2 у износу од 1,00 динара по m2
Тарифни број 3.
Земљиште на ком није изграђен објекат или на којем постоји привремена грађевина, као
и земљиште на којем се не налази непокретност (пословне зграде и пословне просторије за
обављање пословне делатности привредних субјеката ) у износу 0,20 динара/ m2.
Члан 5.
Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ накнаде коју
тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,4% оствареног прихода на годишњем нивоу.
Члан 6.
Средства остварена наплатом Накнаде, уплаћују се на рачун прописан за заштиту и
унапређење животне средине, а користиће се преко буџетског фонда, наменски за заштиту
животне средине.
Члан 7.
Накнаду утврђује и наплаћује надлежно одељење Општинске управе које у складу са
законом врши утврђивање и наплату локалних јавних прихода, на начин и у роковима који важе
за наплату пореза на добит предузећа односно пореза на доходак грађана.
Уколико обвезник из члана 3 ове Одлуке изврши уплату Накнаде у јануару месецу за
текућу годину стиче право на умањење накндае за 10%.
У погледу плаћања Накнаде, за обрачун камате за доцњу у плаћању, принудну наплату и
остало што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе Закона којим се
уређује порески поступак
Члан 8.
Средства остварена у складу са одредбама ове Одлуке користиће се наменски, преко
буџетског фонда за Програме и пројекте из области заштите животне средине.
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Члан 9.
Програме из члана 7. ове Одлуке за сваку календарску годину доноси Општинско веће на
предлог одељења Општинске управе надлежног за послове заштите животне средине.
Члан 10.
Општинско веће, по потреби а најмање једном годишње разматра извештај о коришћењу
средстава од Наканаде.
Члан 11.
Надлежно одељење Општинске управе за послове финансија дужно је да у годишњем
финасијском плану посебно искаже приходе од Накнаде из ове Одлуке по основама као и да
утврди расходе по наменама.
Члан 12.
Висина Накнаде утврђене овом Одлуком може се мењати у току године а обавезно се
усклађује једном годишње у поступку утврђивања буџета за наредну годину.
Члан 13.
О спровођењу ове Одлуке стараће се одељење општинске управе надлежно за послове
утврђивања и наплате локалних јавних прихода – у делу утврђивања и наплате Накнаде;
одељење надлежно за послове заштите животне средине – у делу реализације програма.
Члан 14.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и
унапређење животне средине број („Сл. Листу општине Пландиште“ 24/2008).
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у („Сл. Листу општине
Пландиште“).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Број: 501-3/2010-01
Дана: 29.03.2010.године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветеринар,с.р.
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42.
На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник РС“, број.
54/09),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 29.03.2010 године, донела
је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ЗА 2009. ГОДИНУ

Члан 1.
Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2009. годину, обавиће
лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, а у складу са чланом 92. став 4. Закона о
буџетском систему и уз Сагласност Државне ревизорске институције, број 400-161/2010-01 од
04.03.2010 године.
Општина Пландиште спровешће поступак јавне набавке-услуге ревизије Завршног рачуна
буџета општине Пландиште за 2009.годину у складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Пландиште“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 400-8 / 2010-01
Дана: 29.03. 2010 године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветеринар,с.р.
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43.

На основу члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник РС", бр. 62/2006) и члана 40. став 1. тачка 3. Статута општине Пландиште ("Службени
лист општине Пландиште" број 16/2008) Скупштина општине Пландиште на седници одржаној
дана, 29.03.2010. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама и делу „Таксена тарифа“ у тарифном
броју 9. после тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи:
„За манипулативне трошкове износ таксе је 50,00 динара“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Пландиште".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 434-4/ 2010-01
Дана: 29.03. 2010 године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дип. ветеринар,с.р.
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44.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 29.03.2010.
године донела је

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

1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне заједнице Дужине 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: 29.03.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар,с.р.
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45.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 29.03.2010.
године донела је

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

1.
УСВАЈА СЕ План и програм рада Месне заједнице Дужине 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: 29.03.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:5

30.03.2010.

46.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 29.03.2010.
године донела је

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

1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне заједнице Банатски Соколац 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: 29.03.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:5

30.03.2010.

47.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 29.03.2010.
године донела је

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

1.
УСВАЈА СЕ План и програм рада Месне заједнице Банатски Соколац 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: 29.03.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

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

