СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXX

Број 1

15.01.2014.

Годишња претплата
1450,00 динара

1.
На основу члана 68. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр.
135/2004, 36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон), члана 64. тачка 2. Статута општине Пландиште
(„Сл. лист Општине Пландиште“, број 16/2008 и 17/2012) и члана 7. Oдлуке о оснивању Фонда за
заштиту животне средине општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, број 8/2010),
Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној 15.01.2014. године донело је

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У
2014.ГОДИНИ

I Овим Програмом планирају се средства за израду и реализацију планова, програма, пројеката
и других активности заштите и унапређења животне средине у општини Пландиште за 2014.
годину.
II За реализацију Програма планирају се средства у буџету општине Пландиште за 2014. годину
путем Буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Пландиште, обезбеђена према
одредбама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Службени лист
општине Пландиште", бр. 5/2013) и накнаде за загађивање животне средине у износу од
3.500.000,00 и пренета средства из претходне године 1.860.337,57 и то:
III Средства из тачке II. овог програма користиће се наменски за финансирање обавеза локалне
самоуправе утврђених законом из области заштите животне средине; подстицајних,
превентивних и санационих програма и пројеката; програма и пројеката праћења стања животне
средине (мониторинг); програма у вези управљања отпадом; програма заштите и развоја
природних добара; научноистраживачких програма и пројеката; едукације и јачање свести о
потреби заштите животне средине; информисања и објављивањa података о стању животне
средине; као и других активности од значаја за заштиту животне средине у општини и то:

Ред. Пројекти
Носиоци активности
број
1.
Разни пројекти – заштита животне - Општина –Одбор за екологију
средине
- Комунално предузеће
-Израда пројеката из области
заштите животне средине
-Реализација пројеката из области
заштите животне средине

Финансијска
средства

1.200.000,00
+
1.860.337,57
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-Управљање отпадом
-Учешће на конкурсима везаним за
заштиту животне средине

2.
3.
4.

5.

-Третирање одраслих форми
комараца
-Пошумљавање и озелењавање
(израда пројеката и реализација)
УКЛАЊАЊЕ АМБРОЗИЈЕ
(поред путева, на запуштеним
површинама)
ДЕРАТИЗАЦИЈА

- Општина –Одбор за екологију
- Комунално предузеће
- Општина –Одбор за екологију
- Комунално предузеће
- Општина,
- МЗ
- Комунално предузеће
- Општина,
- МЗ
- Комунално предузеће

УКУПНО

1.000.000,00
500.000,00
500.000,00

300.000,00

5.360.337,57

IV Финансирање или суфинансирање активности из тачке III. овог програма вршиће се у
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту и
унапређивање животне средине и на основу накнаде за загађивање животне средине на
територији општине Пландиште.
V Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Пландиште утврђује
приоритетне активности.
VI Средства из тачке II овог програма могу да се увећају за износ донација и прихода из других
извора, која ће се користити у складу са овим програмом.
VII Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката спроводи орган надлежан за заштиту животне средине
Општинске управе општине Пландиште.
VIII Овај програм објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 501-2/2014-III
Дана: 15.01.2014. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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2.
На основу члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сужбени лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), а у складу са чланом 13. ставом 3. Одлуке о правима и
услугама у социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр.16/2013),
Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 15.01.2014. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ОД
МЕСТА СТАНОВАЊА ДО МЕСТА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2014. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овим Решењем утврђује се висина регресирања трошкова превоза редовних ученика
средњих школа са подручја општине пландиште који свакодневно путују од места становања до
места школе за период јануар-јун 2014. године.
Члан 2.
Регресирање ће се вршити на следећи начин:
1. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 3800,00 динара од цене коју
наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник
за све релације, сем за релацију Маргита-Вршац и Јерменовци- Алибунар где ће Општина
сносити трошкове месечних карата изнад 3000,00 динара, за фебруар 2014.–мај 2014. године.
2. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 2000,00 динара динара од цене
коју наплаћује овлашћени превозник умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени
превозник за све релације за јануар 2014. и јун 2014. године.
Члан 3.
Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2014.
годину („Сужбени лист општине Пландиште“, позиција 36 економска класификација 422 411 –
превоз средње образовање.
Члан 4.
Ово Решење биће објављено у "Службеном листу општине Пандиште" и на веб сајту.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 451-4/2014-III
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 15.01.2014. године
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПЛАНДИШТЕ
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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3.
На основу члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“,
бр. 16/2008 и 17/2012), а у складу са чланом 13. став 3. Одлуке о правима и услугама у
социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2013), Општинско
веће општине Пландиште на седници одржаној дана 15.01.2014. године донело је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ ОД МЕСТА СТАНОВАЊА ДО МЕСТА ШКОЛЕ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2014. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овим Решењем утврђује се висина регресирања трошкова превоза ученика средњих
школа који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период јануар-јун
2014. године.
Члан 2.
Висина регресирања је 50 % од цене повремених/викенд карата које наплаћује
овлашћени превозник.

Члан 3.
Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2014.
годину („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 21/2013) позиција 36 економска класификација 422
411 – превоз средње образовање.

Члан 4.
Ово Решење биће објављено у "Службеном листу општине Пандиште" и на веб сајту.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 451-5/2014-III
Дана: 15.01.2014. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

1

2.

3.

Програм коришћења средстава за
унапређивање и заштиту животне средине у
2014. години
Решење о утврђивању висине регресирања
трошкова превоза редовних ученика
средњих школа са подручја Oпштине
Пландиште који свакодневно путују од места
становања до места школе за период јануарјун 2014. године
Решење о утврђивању висине
регресирања трошкова превоза ученика
средњих школа који повремено/викендом
путују од места становања до места школе
за период јануар-јун 2014. године
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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

