СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXIX

Број 4

Годишња претплата
1450,00 динара

18.02.2013.

16.
На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007),
члана 102. став 3. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број:
16/2008 и 17/2012) и члана 19. став 1. Одлуке о месној самоуправи („Службени лист Општине
Пландиште“, бр. 8/2006), доносим
РЕШЕЊЕ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ

.

1.
Расписујем изборе за Савете месних заједница
Пландиште и то за:
- Савет Месне заједнице Барице,
- Савет Месне заједнице Милетићево,
- Савет Месне заједнице Марковићево,
- Савет Месне заједнице Хајдучица
2.
Избори за Савете месних заједница
(недеља) у времену од 07,00 до 20,00 часова.

на територији Општине

одржаће се дана 24.03.2013. године

3.
Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку наредног дана од дана
именовања комисија за спровођење избора за савете месних заједница у којима сe
расписани избори.
4.
Изборе за Савете месних заједница спровести у складу са Статутом Општине
Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број: 16/2008 и 17/2012), Одлуком о
месној самоуправи („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 8/2006) и статутимам
месних заједница у којима су расписани избори .
5.

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК
Број: 013-1/2013-I
Датум: 18.02.2013. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник,с.р.
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17.
На основу члана 56. став 1. и члана 63. Пословника о раду Општинског већа Општине
Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 9/2012), Општинско веће Општине
Пландиште на седници одржаној дана 18.02.2013. године донело је
ЗАКЉУЧАК
1. УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама.
2. Нацрт Oдлуке ставља се на јавни увид.
3. Јавни увид у Нацрт Одлуке може се извршити до 01.03.2013. године.
4. Нацрт Одлуке објавиће се на интернет презентацији Општине Пландиште:
www.plandiste-opstina.rs .
5. Сва заинтересована лица могу извршити увид у Нацрт Одлуке и у просторијама
Општинске управе Општине Пландиште, Пландиште, Војводе Путника бр. 38, канцеларија бр. 5 у
Одељењу за привреду, финансије, планирање и грађење, Служба за локалну пореску
администрацију, сваког радног дана у времену од 08:00 часова до 13:00 часова.
6. Примедбе и сугестије са јавног увида достављају се у писаној форми Одељењу за
привреду, финансије, планирање и грађење, Служба за локалну пореску администрацију до
01.03.2013. године.
7. Овај Закључак објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 434-5/2013-III
Дана: 18.02.2013. године
ПЛАНДИШТЕ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ендре Сабо, дипл. инг. производног менаџмента, с.р.
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18.
На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 116/2008),
члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и
17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште
(„Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012) Општинско веће Општине Пландиште је на
седници одржаној дана 18.02.2013. године донело

ЗАКЉУЧАК
1.

У Плану јавних набавки за 2013. годину број: 4-88/2012-01 од 28.12.2012. године („Службени
лист Општине Пландиште“, бр. 17/2012), Допуни Плана јавних набавки за 2013. годину број:
06-1-3/2013-III од 16.01.2013. године („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 1/2013), 2.
Допуни Плана јавних набавки за 2013. годину број: 06-3-5/2013-III од 28.01.2013. године
(„Службени лист Општине Пландиште“, бр. 2/2013) и 3. Допуни Плана јавних набавки за 2013.
годину број: 06-5-2/2013-III од 05.02.2013. године („Службени лист Општине Пландиште“, бр.
3/2013) код јавне набавке добара под редним бројем 5. мења се назив јавне набавке на тај
начин да уместо речи „набавка бензина“ треба да стоји „набавка нафтних деривата“, а мења
се и процењена вредност са 1.700.000,00 динара на 2.800.000,00 динара.

2. УСВАЈА СЕ 4. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину.
3. Закључак и 4. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину објавиће се у „Службеном
листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-44/2013-III
Датум: 18.02.2013. године
ПЛАНДИШТЕ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ендре Сабо, дипл. инг. производног менаџмента, с.р.
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20.
На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени
гласник Републике Србије'', број 41/09, 53/2010 и 101/2011) и члана 64. став 1. тачка 8. Статута
Општине Пландиште (''Службени лист општине Пландиште'', број 16/2008 и 17/2012) Општинско
веће Општине Пландиште на седници одржаној дана 18.02.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за безбедност саобраћаја општине Пландиште у следећем саставу:
1. Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, председник Општине Пландиште, председник
Савета,
2. Владимир Кукић, заменик начелника полицијске станице Пландиште, заменик
председника Савета,
3. Небојша Дрљевић, доктор медицине, запослен у Дому здравља ''1.октобар'' Пландиште,
члан,
4. Сава Дивљаков, директор Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Пландиште, члан,
5. Раде Митровски, секретар Општинске организације црвеног крста Пландиште, члан,
6. Никола Познић, шеф одсека за урбанизам Општинске управе Општине Пландиште, члан,
7. Борислав Родић, самостални стручи сарадник за послове грађевинарства, члан.
II
За секретара Савета именује се Милош Манојловић, дипломирани правник, запослен у
Општинској управи Општине Пландиште.
III
Мандат чланова Савета као, и секретара Савета траје четири године.
IV
Задатак Савета за безбедност саобраћаја је усклађивање послова безбедности
саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице локалне самоуправе.
V
Административно техничке и правне послове за потребе Савета обављаће секретар
Савета, а стручне послове Општинска управа Општине Пландиште.
VI
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Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
Општине Пландиште''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 344-12/2013-III
Дана: 18.02.2013. године
ПЛАНДИШТЕ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ендре Сабо, дипл. инг. производног менаџмента, с.р.

21.

На основу члана 8. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 41/09, 53/2010 и 101/2011) и члана 64. став 1. тачка 6 и 8.
Статута општине Пландиште (''Службени лист Општине Пландиште'', број 16/2008 и 17/2012)
Општинско веће Општине Пландиште на седници одржаној дана 18.02.2013. године доноси
ПРАВИЛНИК
О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником уређује се организација, начин рада и одлучивање Савета за
безбедност саобраћаја Општине Пландиште (у даљем тексту: Савет), као и организација и начин
рада његових радних тела и друга питања од значаја за рад Савета.
Члан 2.
Рад Савета је доступан јавности.
Изузетно, Савет може о појединим питањима из своје надлежности расправљати без
присуства јавности.
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ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕТА
Члан 3.
У раду Савета учествују чланови Савета утврђени решењем Општинског већа, као и
представници других заинтересованих субјеката, по позиву председника Савета.
Представници других заинтересованих субјеката који учествују у раду Савета, по позиву
председника Савета, немају право гласа приликом одлучивања.
Члан 4.
Савет се именује на период од 4 (четири) године.
Члан 5.
Чланство у Савету престаје разрешењем, оставком и истеком мандата.
Члан савета може поднети оставку или бити разрешен и пре истека мандата.
Члан 6.
Председника Савета разрешава Општинско веће на предлог најмање 1/3 чланова
Општинског већа, а чланове Савета разрешава Општинско веће на образложени предлог
председника Савета. Истовремено са предлогом за разрешење овлашћени предлагач подноси
предлог за избор новог члана и председника Савета. Општинско веће истовремено доноси
одлуку о разрешењу и избору чланова Савета.
Члану Савета који је разрешен престаје дужност даном разрешења.
Члан 7.
У случају подношења оставке од стране председника или члана Савета, истом престаје
функција даном одржавања седнице Општинског већа на којој је констатовано да је оставка
поднета, односно даном одржавања прве наредне седнице ако је оставку поднео између две
седнице.
О поднетој оставци не отвара се претрес, нити се одлучује.
На истој седници на предлог овлашћеног предлагача именује се нови члан, односно
председник Савета.
ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА САВЕТА
Члан 8.
Задаци Савета су да:
1) анализира, прати и предлаже мере за унапређење опште безбедности саобраћаја на
2)
3)
4)
5)

путевима на територији општине Пландиште,
обавља превентивно-промотивне активности и води кампању о безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине Пландиште,
припрема предлог стратегије безбедности саобраћаја на путевима који доноси Скупштина
општине Пландиште,
припрема програм рада савета,
формира базу података о стању безбедности саобраћаја на путевима,
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6) припрема програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности

саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште.

7) припрема предлог извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима који

Општинско веће подноси Скупштини општине Пландиште најмање двапут годишње,

8) обавља и друге послове везане за унапређење безбедности саобраћаја у складу са

законом.

Члан 9.
Савет ради у седницама које сазива председник Савета по својој иницијативи и на захтев
једне трећине чланова Савета а са претходно утврђеним дневним редом.
У одсутности председника Савета, седницу Савета сазива заменик председника Савета.
Седницом председава председник Савета, кога у случају одсутности замењује заменик
председника Савета.
Члан 10.
Савет ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја
чланова Савета.
Савет одлучује већином гласова присутних чланова Савета.
Гласање се врши јавно.
Резултат гласања утврђује председник.
На седници се води записник о току рада и донетим закључцима.
Члан 11.
Седнице Савета одржавају се по потреби. Председник по правилу сазива седнице
писаним путем.
Уз позив за седницу доставља се и предлог диевног реда, који утврђује председник, а
може најкасније три дана пре одржавања седнице, а у случају хитности председник може
сазвати седницу у краћем року.
За седницу сазвану по хитном поступку по правилу се не доставља материјал за дневни
ред који је предложен, као ни записник са претходне седнице.
Савет може разматрати поједина питања и одлучивати по хитном поступку само ако за то
постоје оправдани разлози, односно ако би одлагање седнице Савета могло изазавати штетне
последице.
О предлогу за разматрање и одлучивање по хитном поступку Савет се претходно
изјашњава.
Седнице Савета које се сазивају и одржавају у смислу става 1. овог члана сматрају се
редовним седницама и као такве се обележавају од редног броја 1, па надаље рачунајући од
дана избора Савета до истека мандата.
Члан 12.
Дневни ред утврђује Савет на предлог председника и других чланова Савета.
Председник отвара седницу, пошто претходно установи да седници присуствује већина
од укупног броја чланова Савета.
Седницу Савета води председник Савета, а у случају његове одсутности или
спречености, седницу води заменик председника Савета.
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Члан 13.
Пре почетка рада Савета утврђује се дневни ред.
Као прва тачка дневног реда утврђује се усвајање записника са претходне седнице
Савета.
Члан 14.
Рад на седници одвија се по редоследу утврђеном у дневном реду.
По свакој тачки дневног реда отвара се претрес.
Члан 15
На сазивање седнице, начин рада и одлучивања, подношење извештаја и вођење
записника са седнице Савета као и радних група Савета у вези поступања која нису дефинисана
овим Правилником примењују се одредбе Пословника Општинског већа Општине Пландиште.
Члан 16.
За извршавање појединих послова Савет може образовати стручне радне групе. За
извршење појединих послова, Општинско веће може на предлог Савета у складу са законом
ангажовати правно или физичко лице које је материјално и стручно оспособљено да обавља те
послове.
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Члан 17.
Извори средстава за послове у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима су:
1) средства у висини од 30% наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене

прописима о безбедности саобраћаја на путевима учињених на територији Општине
Пландиште,
2) буџет Општине Пландиште,
3) остали приходи.
Члан 18.
Средства у висини од 50% од средстава из тачке 1. претходног члана, користе се за
поправљање саобраћајне инфраструктуре, а преосталих 50% за финансирање осталих мера
унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
Средства из става 1. овог члана, користе се према програму који доноси Општинско веће
на предлог Савета.
АКТИ САВЕТА
Члан 19.
Савет доноси: предлоге и закључке.
Акта које доноси Савет потписује председник.
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РАДНА ТЕЛА САВЕТА
Члан 20.
За вршење одређених послова, предвиђених овим Правилником, Савет образује сталне и
повремене радне групе као облик непосредног рада члана Савета које су задужене за поједине
области рада у безбедности саобраћаја на путевима.

Члан 21.
Сталне радне групе Савета су:
1) Радна група за унапређење саобраћајне инфраструктуре,
2) Радна група за унапређење саобраћајног васпитања и образовања и превентивно-

промотивне активности из области безбедности саобраћаја и

3) Радна група за научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и техничко

опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на
путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја.

4)

Члан 22.
Радна група образује се ради проучавања одређених питања и извршавања појединих
послова и задатака из надлежности Савета.
Актом о образовању радне групе одређује се састав, задаци и начин њеног рада.
Члан 23.
Чланови радних група именују се из реда чланова Савета, стручних и јавних радника.
Председник радне групе Савета именује се по правилу из реда чланова Савета.

Члан 24.
Радне групе Савета раде у седницама.
Председник радне групе стара се о организовању и припремању седнице, сазива
седнице, предлаже дневни ред и стара се о извршавању закључака радне групе.
Председник и чланови радне групе подносе писмени извштај у коме износе свој став о
питањима за које је радна група оформљена.
О организовању, саставу и задацима и обавезама радних група Општински савет доноси
посебан закључак.
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СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕТА

Члан 25.
Административно техничке и правне послове за потребе Савета врши секретар
Савета, а стручне послове Општинска управа Општине Пландиште.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу Општине
Пландиште''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-2/2013-III
Дана: 18.02.2013. године
ПЛАНДИШТЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ендре Сабо, дипл. инг. производног менаџмента, 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

