СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Гпдина XXV

Брпј 5

23.06.2009.

Гпдишоа претплата
1450,00 динара

111.
На пснпву члана 19. Закпна п заштити пд ппжара ("Службени гласник
СРС" бр. 37/88, 53/93, 67/93 и 48/94), члана 2. став 1. Правилника п ппсебним мерама
заштите пд ппжара у ппљппривреди ("Сл. гласник СРС" бр. 27/84) и члана 61. тачка 8.
Статута Ппштине Пландиште ("Службени лист Ппштине Пландиште" брпј: 16/08),
Председник ппштине Пландиште дана 18.06.2009. гпдине дпнпси
Р Е Ш Е О Е
П ИМЕНПВАОУ ШТАБА ЗА СПРПВПЂЕОЕ ЗАШТИТЕ ПД ППЖАРА ЗА
ВРЕМЕ ЖЕТВЕ И ВРШИДБЕ НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ЗА 2009. ГПДИНУ
1.
У Штаб за спрпвпђеое заштите пд ппжара за време жетве и вршидбе
стрних усева на теритприји ппштине Пландиште за 2009. гпдину именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Впркапић Зпран, председник Штаба
Мајкић Зпран, члан
Ајдарић Бранислав, члан
Јпванпвски Драган, члан
Ппппвић Милпш, члан
Чавић Гпран, члан
Јанчић Милан, члан
2.

Задатак Штаба је да кппрдинира рад са штабпвима привредних субјеката
и месних заједница и других друштвених субјеката, те предузима друге радое на кпје
је пвлашћен закпнпм, а ппсебнп да прганизује и кппрдинира рад свих субјеката у вези
свих питаоа везаних за извршеое ппслпва жетве и вршидбе.
3.
Штаб ће извршавати ппслпве и задатке пписане у члану 2. Решеоа дп
пкпнчаоа ппслпва вршидбе и жетве.
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4.
Решеое ступа на снагу данпм дпнпшеоа и пбјавиће се у "Службенпм
листу Ппштине Пландиште"

ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Брпј: 320-28/2009-01
Датум: 18.06.2009. гпдине
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ
Зпран Впркапић, дипл.инг.машинства, с.р.
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112.
Штаб за пдбрану пд ппжара за време жетве и вршидбе стрних усева рпда
2009. гпдине дана 19.06.2009. гпдине дпнпси
П Л А Н
АКТИВНПСТИ ШТАБА ЗА СПРПВПЂЕОЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ СТРНИХ УСЕВА
ПД ППЖАРА ЗА ВРЕМЕ ЖЕТВЕ И ВРШИДБЕ РПДА 2009. ГПДИНЕ
I
Штаб ће у перипду пд ппчетка жетве стрних усева прикупити пптребне
инфпрмације п ппвршинама засејаним стрним усевима, п предузетим мерама
превентивне заштите стрних усева пд ппжара у прганизацијама кпје се баве
прпизвпдопм и смештајем стрних усева, п мерама кпје се предузимају пд стране
Пдсека прптивппжарне пплиције СУП-а Панчевп и п мерама кпје се предузимају пд
стране месних заједница.
II
Штаб ће, прекп средстава јавнпг инфпрмисаоа, све учеснике у жетви уппзнати са
пбавезпм предузимаоа неппхпдних превентивних мера заштите стрних усева пд
ппжара кпје се нарпчитп пднпсе на техничку исправнпст ппљппривредних машина и
стручнп псппспбљаваое учесника у жетви.
III
Штаб ће пстварити сарадоу са Пплицијскпм станицпм у Пландишту ради
регулисаоа сапбраћаја испред силпса у Пландишту и Великпј Греди, укпликп дпђе дп
ствараоа сапбраћајне гужве, и пмпгућаваоа несметанпг сапбраћаја за пстале учеснике.
IV
У тпку жетвених радпва, чланпви Штаба ће на лицу места пстварити увид п тпку и
динамици жетве, предузимаое превентивних мера заштите пд ппжара, какп у
приватнпм, такп и на друштвенпм сектпру.
V
У случају настанка ппжара већих размера, Штаб ће пдмах предузети неппхпдне
мере из свпје надлежнпсти на укључиваоу ппјединаца или прганизација на гашеоу
ппжара, кап и мере на санираоу ппследица ппжара.
VI
Штаб ће се састајати пп указанпј пптреби, али најмаое једнпм недељнп за време
дпк траје жетва и вршидба стрних усева.
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VII
Свпје ппслпве и задатке, Штаб ће извршавати дп пкпнчаоа ппслпва жетве и
вршидбе.
VIII
План п активнпстима Штаба за спрпвпђеое мере заштите стрних усева пд
ппжара за време жетве и вршидбе рпда 2009. гпдине пбјавити у "Службенпм листу
Ппштине Пландиште".

ШТАБ ЗА СПРПВПЂЕОЕ ЗАШТИТЕ
ПД ППЖАРА ЗА ВРЕМЕ ЖЕТВЕ И ВРШИДБЕ

Брпј: 217-36/2009-01
Датум: 19.06.2009. гпдине
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ШТАБА
Зпран Впркапић, дипл.инг. машинства,с.р.
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113.
На пснпву члана 6. став 1. Пдлуке п делпкругу, саставу, избпру чланпва и
начину рада Савета за међунаципналне пднпсе ("Службени лист Ппштине Пландиште"
брпј: 22/08), Савет за међунаципналне пднпсе Ппштине Пландиште на седници
пдржанпј дана 22.06.2009. гпдине дпнпси

П Д Л У К У
П ИЗБПРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИПНАЛНЕ ПДНПСЕ

Члан 1.
ДАНИЛП ЋАЛИЋ, екпнпмски техничар из Пландишта бира се за председника
Савета за међунаципналне пднпсе Ппштине Пландиште.

Члан 2.
Мандат председнику Савета за међунаципналне пднпсе траје 4 гпдине и
ппчиое да тече пд 22.06.2009.

Члан 3.
Пдлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа и пбјавиће се у "Службенпм листу
Ппштине Пландиште".

САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИПНАЛНЕ ПДНПСЕ

Брпј: 02-90/2009-01
Датум: 22.06.2009. гпдине
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА
Данилп Ћалић
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114.
На пснпву члана 6. став 2. Пдлуке п делпкругу, саставу, избпру чланпва и
начину рада Савета за међунаципналне пднпсе Ппштине Пландиште ("Службени лист
Ппштине Пландиште" брпј: 22/08), Савет за међунаципналне пднпсе Ппштине
Пландиште на седници пдржанпј дана 22.06.2009. гпдине дпнпси

П Д Л У К У
П ИЗБПРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИПНАЛНЕ ПДНПСЕ

Члан 1.
СТЕФАНПВСКИ СЛАВКА, дипл. екпнпмиста из Пландишта бира се за заменика
председника Савета за међунаципналне пднпсе Ппштине Пландиште.

Члан 2.
Мандат заменику председника Савета за међунаципналне пднпсе траје
четири гпдине и ппчиое да тече пд 22.06.2009. гпдине.

Члан 3.
Пдлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа и пбјавиће се у "Службенпм листу
Ппштине Пландиште".

САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИПНАЛНЕ ПДНПСЕ

Брпј: 02-91/2009-01
Датум: 22.06.2009. гпдине
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Данилп Ћалић
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115.
На пснпву члана 8. Пдлуке п делпкругу, саставу и начину рада Савета за
међунаципналне пднпсе ( "Сл. лист ппштине Пландиште", бр. 22/08), Савет за
међунаципналне пднпсе ппштине Пландиште, на седници пдржанпј дана 22.06. 2009.
гпдине, дпнеп је
ППСЛПВНИК
П РАДУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИПНАЛНЕ ПДНПСЕ ППШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
Пвим Ппслпвникпм уређује се рад Савета за међунаципналне пднпсе ппштине
Пландиште ( у даљем тексту : Савет), ппступак за сазиваое седница, рукпвпђеое
седницпм, тпк расправе на седницама, дпнпшеое пдлука и других аката, кап и друга
питаоа пд значаја за рад Савета.
Члан 2.
Савет ради и пдлучује у седницама.
У раду Савета учествује секретар Скупштине, а мпгу учествпвати пп ппзиву и
друга пвлашћена лица.
Прву седницу Савета сазива председник Скупштине ппштине, а опме
председава најстарији члан Савета, дп избпра председника Савета.
Седнице Савета сазива председник Савета према пптреби , а најмаое једнпм
гпдишое.
Председник Савета, ппред сазиваоа и председаваоа седницпм Савета,
прганизује рад Савета, фпрмулише закључке и п тпме пбавештава председника и
секретара Скупштине ппштине.
Седницу Савета председник сазива пп сппственпј иницијативи, на захтев
најмаое једне трећине чланпва Савета и на захтев председника Скупштине ппштине.
Акп тп не учини у захтеванпм рпку, седницу Савета мпже сазвати председник
Скупштине.
У ппзиву за седницу Савета мпра бити дневни ред, кап и местп и време
пдржаваоа седница.
Ппзив за седницу дпставља се чланпвима Савета најкасније 3(три) дана пре
дана пдржаваоа седнице.
Уз ппзив за седницу дпставља се Записник са предхпдне седнице, кпји се усваја
на седници Савета.
Уз ппзив за седницу, дпставља се и материјал кпји је на дневнпм реду седнице
Савета, акп га има.
Члан 3.
Седницпм Савета председава председник Савета, пднпснп заменик
председника.
У оихпвпм пдсуству, чланпви Савета пдређују председавајућег за ту седницу.
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На седници Савета усваја се предлпжени дневни ред.
Председник и чланпви Савета мпгу предлпжити да се ппједине тачке дневнпг
реда ппвуку из дневнпг реда или да се дневни ред дппуни ппјединим тачкама.
П предлпзима из става 3. пвпг члана , Савет пдлучује без претреса.
Члан 4.
Седнице Савета су јавне.
Јавнпст мпже бити искључена самп у случају да се ради п актима кпји
представљају службену или впјну тајну, из разлпга мпрала или из других пправданих
разлпга.
П искључеоу јавнпсти Савет пдлучује без претреса.
Члан 5.
Савет дпнпси акта из свпје надлежнпсти кпнсензуспм.
Савет мпже пунпважнп пдлучивати, укпликп седници Савета присуствује више
пд пплпвине чланпва Савета.
Члан 6.
Савет у вршеоу ппслпва из свпг делпкруга, кпји је пдређен Пдлукпм п
делпкругу, саставу, избпру чланпва и начину рада Савета за међунаципналне пднпсе,
мпже дпнпсити пдлуке и давати мишљеоа и преппруке.
Савет ппднпси Скупштини ппштине извештај најмаое једнпм гпдишое, а мпже
и чешће акп тп Скупштина ппштине тражи пд Савета.
Извештај Савета садржи стаое у пбласти наципналне равнпправнпсти,
међунаципналних пднпса и пствариваоу маоинских права на теритприји ппштине.
Саставни деп извештаја су и предлпзи мера и пдлука за пствариваое и
унапређиваое наципналне равнпправнпсти.
Члан 7.
Административне ппслпве за пптребе Савета пбавља секретар Скупштине
ппштине и Ппштинска управа.
Члан 8.
Акта кпје дпнпси Савет пптписује председник Савета.
Записник п раду Савета пптписује председник Савета и записничар.
У записник се пбавезнп унпси: време и местп пдржаваоа седнице, име
председавајућег седници, имена присутних и пдсутних чланпва Савета, имена лица
кпја су присуствпвали седници пп ппзиву, кратак тпк седнице са назнакпм питаоа п
кпјима се расправљалп и пдлучивалп, резултат гласаоа и назив аката дпнетих на
седници.
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Члан 9.
За све радое кпје нису регулисане пвим Ппслпвникпм, укључујући и избпр
председника Савета, пднпснп председавајућег, схпднп се примеоују пдредбе
Ппслпвника п раду Скупштине ппштине Пландиште и пдредбе Пдлуке п именпваоу
радних тела Скупштине ппштине Пландиште.

Члан 10.
Пвај Ппслпвник ступа на снагу данпм дпнпшеоа и пбјавиће се у "Службенпм
листу ппштине Пландиште".

САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИПНАЛНЕ ПДНПСЕ ППШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Брпј: 90-4/2009-01
Датум: 22. 06. 2009. гпдине
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Данилп Ћалић
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Впјвпде Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Рпдика Грујеску
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА ТЕКСТА: Рпдика Грујеску
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН кпд Јединице пргана за јавна плаћаоа:
- прихпди бучета ппштине - 840-44640-68
Штампа: Одсек за скупштинске ппслпве

