СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXVI

Број 7

26.04.2010.

Годишња претплата
1450,00 динара

49.
На основу члана 71. Статута Општине Пландиште ("Службени гласник РС" број:
129/07), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 23.04.2010. године донела је

О Д Л У К У
О РAЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

1.
ГЕРМАНАЦ МИЛЕНКО, машински техничар из Пландишта разрешава се функције
заменика председника Општине Пландиоште, а на основу писмене оставке.
2.
Германац Миленко разрешава се функције заменика председника Општине Пландиште
са даном 23.04.2010. године и са даном разрешења престају му сва права и обавезе по основу
вршења функције.
3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу Општине
Пландиште"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Број: 02-7/2010-01
Датум: 23.04.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин,дипл.ветеринар,с.р.
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50.
На основу члана 71. Статута Општине Пландиште ("Службени гласник РС" број:
129/07), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 23.04.2010. године донела је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

1.
ЂОРЂЕВИЋ ГОРАНА, инг. организације рада из Пландишта бира се на функцију
заменика председника Општине Пландиште.
2.
Мандат заменика председника Општине Пландиште Ђорђевић Горани почиње да
тече од 23.04.2010. године и траје до престанка мандата Скупштине општине Пландиште.
3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу Општине
Пландиште"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 02-10/2010-01
Датум: 23.04.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр.
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51.
На основу члана 13.став 1. и члана 20. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени
гласник РС'', број 36/09) и члана 40 став 1. тачка 5. Статута општине Пландиште (''Службени лист
општина Пландиште'', број 16/08), Скупштина општине Пландиште, на седици одржаној дана
23.04.2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Локалног плана управљања отпадом за територију
општине Пландиште (у даљем тексту Локални план управљања отпадом).
Члан 2.
Овом Одлуком уређује се: планирање и организовање управљања чврстим отпадом који
подразумева инертни и неопасни отпад и то комунални, комерцијални и индустријски отпад (у
даљем тексту: инертни и неопасни отпад), мере поступања при сакупљању, транспорту,
складиштењу, поновном искоришћењу, третману и одлагању, као и друга питања од значаја за
управљање отпадом.
Члан 3.
Локални план управљања отпадом доноси се за период од десет година, а радно тело за
управљање отпадом га разматра сваких пет година.
Члан 4.
Локални план управљања отпадом обавезно садржи:
1) очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији;
2) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у оквиру
територије обухваћене планом;
3) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити из других јединица локалне
самоуправе;
4) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у друге јединице локалне
самоуправе;
5) циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у области која је
обухваћена планом;
6) програм сакупљања отпада из домаћинстава;
7) програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава;
8) програм сакупљања комерцијалног отпада;
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9) програм управљања индустријскаим отпадом;
10) предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада;
11) програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду;
12) програм развијања јавне свести о управљању отпадом;
13) локацију постројења за сакупљање отпада, третман и одлагање отпада, укључујући податке о
урбанистичко-техничким условима;
14) мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са
отпадом који настаје у ванредним ситуацијама;
15) мере санације неуређених депонија;
16) надзор и праћење планираних активности и мера;
17) процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности;
18) могућности сарадње између две или више јединица локалне самоуправе;
19) рокове за извршење планираних мера и активности;
20) друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом.

Члан 5.
Носилац израде Локалног плана управљања отпадом је радна група за припрему
Локалног плана управљања отпадом коју чине председник и 6 чланова.
Радну групу из става 1. овог члана образује председник општине посебним Решењем, и
исту чине представници : заштите животне средине, комуналних делатности, одељења за
урбанизам, комуналне послове, области здравства, просвете, привреде, невладиног сектора и
других организација.
Председник општине ће именовати и Комисију која ће обављати стручне и
административне послове, а која ће се састојати од три члана.
Члан 6.
Задатак радне групе за припрему Локалног плана управљања отпадом на основу
Регионалног плана управљања отпадом је :
-Да дефинише регулативни оквир припреме Плана.
-Да прикупи и обради основне информације о територији, садржајима и становништву општине.
-Да прикупи и обради податке о економским активностима у општини.
-Да прикупи податке и изврши анализу постојећег институционалног оквира управљања отпадом
у општини.
-Да прикупи и обради податке о постојећем начину сакупљања, транспорта и одлагања отпада.
-Да прикупи и обради податке о постојећим количинама и врстама отпада који се сакупљају.
-Да прикупи и обради податке о развијености селекције и рециклаже отпада у општини.
-Да на основу истраженог стања дефинише специфичне циљеве Локалног плана управљања
отпадом и прецизира садржај тог Плана.
-Да анализира стање, прогнозира развој ситуације, испита варијантна решења и дефинише
најбоље опције за поступање у појединим аспектима управљања отпадом.
-Да на основу свих претходних активности елаборира планске поставке у области управљања
отпадом укључујући и стратегију импементације локалног плана управљања отпадом.
-Да припреми Акциони план реализације Локалног плана управљања отпадом укључујући, уз
динамику реализације и носиоце односно одговорне за поједине активности.
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-Да у року од 3 месеца поднесе Скупштини општине извештај и предложи усвајање Локалног
плана управљања отпадом.
Радна група је дужна да подноси извештај о раду на Локалном плану, постигнутим
резултатима и проблемима на које се наилази у току рада, као и да предложи начине решавања
таквих проблема
Члан 7.
Средства за израду плана обезбедиће се из буџета општине Пландиште и других извора
финансирања
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Пландиште''.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

Број:501-15/2010-01
Дана:23.04.2010.године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар,с.р.
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52.
На основу члана 102. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана
23.04.2010.године донела је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ СОКОЛАЦ

Члан 1.
Расписују се избори за Савет месне заједнице Банатски Соколац због истека мандата.
Члан 2.
Избори за Савет месне заједнице Банатски Соколац одржаће се дана 23.05.2010. године
(недеља) у времену од 07,00 до 20,00 часова.
Члан 3.
Изборе за Савет месне заједнице Банатски Соколац спровешће Комисија за спровођење
избора за Савет месне заједнице Банатски Соколац у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Јакшић Јула, председник Комисије,
Вукомановић Јелена, заменик председника,
Смољaнац Милан, члан,
Личина Драган, заменик члана,
Миљуш Светлана, члан,
Марчета Тања, заменик члана.

Члан 4.
Задатак Комисије за спровођење избора за Савет месне заједнице Банатски Соколац је
да изборе спроведе у складу са Статутом Општине Пландиште, Одлуком о месној самоуправи и
Статутом Месне заједнице Банатски Соколац.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Број: 013-6/2010-01
Датум:23.04.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин,дипл. ветеринар,с.р.
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53.
На основу члана 120. Статута Општине Пландиште ("Службени лист Општине Пландиште"
број: 16/08), Скупштина општине на седници одржаној дана 23.04.2010. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О OДБИЈАЊУ ЖАЛБЕ НА РАД КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ КУПИНИК
1.
ОДБИЈА СЕ У ЦЕЛОСТИ жалба Ђекић Мирка из Купиника, као неоснована.
Образложење
Ђекић Мирко из Купиника поднео је дана 15.03.2010. године Скупштини општине
Пландиште жалбу на рад Комисије за спровођење избора за Савет месне заједнице Купиник. У
жалби је тражио поништење избора за Савет МЗ Купиник наводећи да је он своју кандидатуру
предао под редним бројем 3, да није добио никакву потврду о предаји кандидатуре, те да је на
листи кандидата он био под редним бројем 8. Даље, у жалби се наводе и чињенице да је он
жалбу подносио председнику Комисије, а да иста није хтела да је прими, да су у Комисији били
чланови чији блиски сродници су били и кандидати за чланове Савета МЗ Купиник, као и да је
више грађана потписивало сагласност за кандидатуру више кандидата. Уз жалбу Скупштини није
приложен примерак жалбе упућен Комисији за спровођење избора. Увидом у документацију
Комисије за спровођење избора утврђено је да је Комисија листу кандидата истакла 10.03.2010.,
да је рок за евентуалне приговоре на листу кандидата био до 11.03., да је Ђекић Мирко 12.03.,
дакле после истека рока, подносио Комисији жалбу на листу, те да Комисија није хтела да
прихвати жалбу. Такође, према изјавама чланова Комисије за спровођење избора, нетачни су
наводи да је причињена грешка у погледу редног броја кандидата на листи кандидата за избор
чланова Савета МЗ Купиник. Чињеница да су неки чланови Комисије блиски сродници са
кандидатима за чланове Савета МЗ Купиник није основ за поништавање избора, као ни
чињеница да је више грађана потписивало листе за више кандидата. Имајући све напред
наведено у виду, очигледно је да чињенице наведене у жалби не представљају битне повреде
поступка спровођења избора и нису имале утицај на ток и резултат избора. На основу свега
напред наведеног, решено је као у диспозитиву Решења.
Ово Решење је коначно.

Број:013-3/2010-01
Датум: 23.04.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода бањанин,дипл.ветеринар,с.р.
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54.
На основу члана 28. став 3. Закона о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник
РС" број:97/08) и члана 15. Статута Општине Пландиште (Службени лист Општине Пландиште"
број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 23.04.2010. године
донела је

М И Ш Љ Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ за обављање функције председника Општинске
изборне комисије општине Пландиште, Маричић Гордани, дипл. правнику из Хајдучице, ул. Јанка
Чмелика бр. 33а, ЈМБГ 1012960875054.
Позитивно мишљење се даје за обављање те функције поред функције начелника
Општинске управе општине Пландиште, до истека мандата Општинске изборне комисије на који
је изабрана, односно до 13.03.2012. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 02-11/2010
Датум: 23.04.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветеринар,с.р.
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55.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 23.04.2010.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о усвајању Извештаја о раду за 2009.годину Месне узаједнице Барице

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 020-2/2010-01
Датум: 23.04.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:7

26.04.2010.

56.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 23.04.2010.
године донела је

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

1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада за 2010. годину Месне заједнице
Барице.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 020-2/2010-01
Датум: 23.04.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:7

26.04.2010.

57.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 23.04.2010.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о усвајању Извештаја о раду за 2009.годину Месне узаједнице Стари Лец

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 020-2/2010-01
Датум: 23.04.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:7

26.04.2010.

58.
На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 23.04.2010.
године донела је

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

1.
Лец .

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада за 2010.годину Месне заједнице Стари

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 020-2/2010-01
Датум: 23.04.2010. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:7

26.04.2010.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Одлука о разрешењу заменика председника
општине Пландиште
Одлука о избору заменика председника
општине Пландиште
Одлука о приступању изради Локалног плана
управљања отпадом на територији општине
Пландиште
Одлука о расписивању избора за Савет
Месне зеједнице Банатски Соколац
Решење о одбијању жалбе на рад комисије
за спровођење избора за Савет Месне
заједнице Купиник
Мишљење за обављање функције
председника Општинске изборне комисије
општине Пландиште
Решење о усвајању Извештаја о раду за
2009.годину Месне узаједнице Барице
Решење о давању сагласности на План и
програм рада за 2010.годину Месне
заједнице Барице
Решење о усвајању Извештаја о раду за
2009.годину Месне узаједнице Стари Лец
Решење о давању сагласности на План и
програм рада за 2010.годину Месне
заједнице Стари Лец
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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
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:7

26.04.2010.

