
   

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 
 

Година XXVII Број 8 23.11.2011. 
Годишња претплата 
1450,00 динара 

 
 
64.  

На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр 111/09), 
члана 18. тачка 16. Закона о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр 129/07), и члана 15. 
тачка 20. Статута општине Пландиште ("Службени лист општине Пландиште" број 16/08), 
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 18.11. 20011. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ПЛАНДИШТЕ  

Члан 1. 

                       Овом одлуком уређује се: деловање и управљање у ванредним ситуацијама, 
систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од 
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа-удеса и катастрофа, последицама 
тероризма, ратних и других несрећа; организација и деловање цивилне заштите на заштити, 
спасавању и отклањању последица елементарних непогода и других несрећа, руковођење 
заштитом и спасавање, финансирање и друга питања од значаја за организовање и 
функционисање система заштите и спасавања. 
 
 

Члан 2. 
                       Цивилну заштиту на територији општине Пландиште чини лична, узајамна и 
колективна заштита, мере и задаци, повереници цивилне заштите, заменици повереника и 
јединице цивилне зашгите, систем обавештавања и узбуњивања, овлашћена и оспособљена 
предузећа и друга правна лица, хуманитарне и друге организације опремљене и оспособљене за 
заштигу и спасавање и, с тим у вези, и скуп активности које се односе на попуну, материјално 
опремање, обучавање, оспобљавање, мобилизацију и активирање цивилне заштите 
 
 

Члан 3. 
                       На територији општине Пландиште, без обзира на врсту и степен опасности, 
планирају се, притремају и спроводе мере цивилне заштите, а нарочито: превентивне мере, мере 
заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других несрећа, мере 
заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће, мере ублажавања и отклањања 
непосредних последица од елементарних непогода и других несрећа. 
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Члан 4. 

                       У спровођењу мера заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара 
од опасности изазваних елементарним непогодама и другим несрећама, на територији општине 
Пландиште сви субјекти заштите и спасавања (организационе јединице републичких и 
покрајинских органа и организација, привредна друштва и друга правна лица, грађани и власници 
стамбених зграда), неопходно је да врше планирање и спровођење задатака цивилне заштите, 
као што су: узбуњивање, евакуација, склањање и урбанистичке мере, збрињавање угрожених и 
настрадалих, РХБ заштита, заштита од рушења и спасавање из рушевина, заштита и спасавање 
од поплава, заштита и спасавање од пожара и експлозија, заштита од НУС, прва и медицинска 
помоћ, асанација терена, очување добара битних за опстанак. 
 
 
 
 

Члан 5. 
                       Осим наведених задатака могу се планирати, припремати и спроводити и други 
задаци зашгате и спасавања, а које нареди Општински штаб за ванредне ситуа 
 
 
 

РУКОВОЂЕЊЕ 
 
 

Члан 6. 
За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, 

у складу са законом и другим прописима, као оперативно-стручно тело формира се Општински 
штаб за ванредне ситуације. 

Општински штаб за ванредне ситуације образује Скупштина општине Пландиште. 

 

Члан 7. 
Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове: 

1. руководи и координира рад свих субјеката система заштите и снага заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака, 

2. руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите, 
разматра и даје мишљење на Предлог Процене угрожености и Предлог плана 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, 

4. прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово 
побољшање, 

5. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других 
средстава, 

6. редовно информисање и обавештавање становништва, 
7. разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, 

овлашћених и оспособљених правних лица, 
8. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања Републике Србије, 
9. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације, 
10. доноси наредбе, одлуке, закључке и препоруке. 
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Члан 8. 
Поред наведених послова из предходног члана ове Одлуке Општински штаб за 

ванредне снтуације обавља и следеће послове: 
1. сарађује са штабовима суседних општина, 
2. именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите у насељеним 

месгима, 
3. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на 

својој територији, 
4. ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за 

општину. 

 

 

ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 

Члан 9. 

Јединице цивилне заштите на територији општине Пландиште образују се, 
опремају и оспособљавају као оперативне снаге за извршавање задатака цивилне заштите. 

Јединице цивилне заштите образују се у складу са Проценом угрожености и 
повредљивости општине Пландиште. 

 

Члан 10. 
Јединице цивилне заштите на територији општине Пландиште образују се 

као јединице опште намене и специјализоване јединице. 

 

Члан 11. 
Јединице опште намене чине најмасовнији облик организовања и чине језгро 

цивилне заштите на територији општине, око кога се ангажују сви способни грађани у акцијама 
заштите и спасавања на лицу места. Припремају се за спасавање из рушевина, оштећених или 
угрожених објеката, локализовање и гашење мањих пожара, извођење деконтаминације 
неповређених људи и стоке и деконтаминације мањег обима на средствима и објектима. У 
начелу интервенишу само у својим реонима. 
                       Због своје масовности јединице опште намене представљају основну снагу у 
акцијама на спасавању становништва, материјалних и културних добара на територији општине. 
 
 
 

Члан 12. 
                       Образују се у стамбеним и другим зградама, мањим предузећима и месним 
заједницама. Попуњавају се обвезницима цивилне заштите од станара у зградама, запосленим у 
предузећима и грађанима који станују на територији месне заједнице, односно насеља. 
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Члан 13. 
                       Јединице опште намене се начелно организују у екипе, одељења и водове, а према 
потреби и могућностима и у чете, што се регулише плановима њиховог организовања и употребе. 
                       На основу Процене угрожености штаб за ванредне ситуације донеће закључак о 
броју и величини јединица опште намене. 
 

Члан 14. 
                       Ради извршавања сложенијих задатака у акцијама заштите и спасавања људи, 
материјалних и културних добара специјализоване јединице образују се, опремају и обучавају 
ради извршавања сложених задатака цивилне заштите. 
 

Члан 15. 
                       Специјализоване јединице цивилне заштите су покретне и оспособљене за 
интервенцију на целокупном подручју општине, а према потреби и изван тога подручја. Задатке 
извршавају самостално или у сарадњи са другим јединицама цивилне заштите. 
 

Члан 16. 
                       Специјализоване јединице на територији општине Пландиште образују привредна 
друштва и друга правна лица, која у складу са Проценом угрожености представљају 
потенцијални извор угрожавања шире територије. 
 

Члан 17. 
                       Штаб за ванредне ситуације ће на основу Процене угрожености посебним 
закључком одредити предузећа која представљају потенцијални извор угрожавања територије 
општине Пландиште , као и врсту и величини специјализоване јединице . 
 
 

ПОВЕРЕНИЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

 
Члан 18. 

                       У циљу функционисања система заштите и спасавања, односно припремања и 
спровођења мера цивилне заштите, а нарочито: превентивних мера, мера заштите у случају 
непосредне опасности од елементарних непогода и других несрећа, мера заштите када наступи 
елементарна непогода и друга несрећа и мера ублажавања и отклањања непосредних 
последица од елементарних непогода и других несрећа, у градским и већим сеоским месним 
заједницама именују се повереници и заменици повереника цивилне заштите. 
 

Члан 19. 
                       Поверенике и заменике повереника цивилне заштите, на предлог Савета месне 
заједнице, именује и разрешава Општински штаб за ванредне ситуације општине Пландиште. 
 
 
 

Члан 20. 
                       Повереници цивилне заштите и заменици повереника цивилне заштите у органима 
државне управе, привредним друштвима и другим правним лицима предузимају мере и 
активносш на учешћу запослених у спровођењу личне, узајамне и колективне заштите и 
извршавању других задатака заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара у 
зградама и објектима за које су задужени. 
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Члан 21. 

                       Поверенике цивилне заштите и заменике повереника цивилне заштите у органима 
државне управе постављају и разрешавају руководиоци органа државне управе, а у привредним 
друштвима и другим правним лицима поверенике и заменике поставља и разрешава директор, 
односно други надлежни орган одређен општим актом. 
 

Члан 22. 
                       Повереници цивилне заштите и заменици повереника цивилне заштите у месним 
заједницама, предузимају непосредне мере за учешће грађана у спровођењу мера и задатака 
цивилне заштите и личне, узајамне и колективне заштите и руководе јединицама цивилне 
заштиге опште намене. 
                       Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају по 
упутствима повереника, односно заменика повереника. 
 
 

Члан 23. 
                       Поверенике цивилне заштите и заменике повереника цивилне заштите у месним 
заједницама, а на предлог Савета месне заједнице, поставља и разрешава Општински Штаб за 
ванредне ситуације. 
                       У органима државне управе, привредним друштвима и другим правним лицима, 
према сопственој процени угожености, повереници и заменици се постављају зависно од 
организационе сгруктуре, простора организовања и деловања и броја запослених. 
                       За месне заједнице број повереника цивилне заштите и заменика повереника 
цивилне заштите биће постављен у зависности од површине, броја становника, броја угрожених 
објекага и др. 
 

Члан 24. 
                       Повереници и заменици повереника цивилне заштите биће постављени на следећи 
начин: 

1. МЗ Пландиште – 8 повереника и 8 заменика повереника 
2. МЗ Банатски Соколац – 2 повреника и 2 заменика повереника 
3. МЗ Милетићево – 2 повереника и 2 заменика повереника 
4. МЗ Марковићево – 2 повереника и 2 заменика повереника 
5. МЗ Дужине – 1 повереник и 1 заменик повереника 
6. МЗ Велика Греда – 5 повереника и 5 заменика повереника 
7. МЗ Хајдучица – 5 повереника и 5 заменика повереника 
8. МЗ Стари Лец – 4 повереника и 4 заменика повереника 
9. МЗ Јеремновци – 4 повереника и 4 заменика повереника 
10. МЗ Барице – 3 повереника и 3 заменика повереника 
11. МЗ Маргита – 4 повереника и 4 заменика повереника 
12. МЗ Велики Гај – 4 повереника и 4 заменика повереника 
13. МЗ Купиник – 3 повереника и 3 заменика повереника 

 
ОПРЕМАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ СПАСАВАЊА 

 
Члан 25. 

                       Ради остваривања личне, узајамне и колективне заштите сви субјекти заштите и 
спасавања (организационе јединице републичких и покрајинских органа и организација, 
привредна и друга правна лица) на територији општине Пландиште обезбеђују и држе у 
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исправком стању потребна средства и опрему за личну, узајамну и колективну заштиту и врше 
обуку запослених из области цивилне заштите. 
                       Грађани и власници стамбених зграда обезбеђују и држе у исправном стању 
потребна средства и опрему за личну, узајамну и колективну заштиту. 
 
 

Члан 26. 
                       Врста и минимум средстава и опреме за спровођење личне, узајамне и колективне 
заштите од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, удеса, последица 
тероризма, ратних дејстава и других већих несрећа, а које су дужни да набаве и држе 
организационе јединице републичких и покрајинских органа и организација, привредна друштва и 
друга правна лица, грађани и власници стамбених зграда утврђени су Уредбом о обавезним 
средствима и опремом за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и 
других несрећа ("Сл. Гласник РС", бр 3/ 11). 
 

Члан 27. 
                       Систем зашгите и спасавања на територији општине Пландиште финансира се из: 

- буџета општине,  
- буџета Републике Србије, 
- Фонда за ванредне ситуације, 
- Других прихода у складу са законом. 

 
Члан 28. 

                       Средствима буцета општине Пландиште нарочито се финансира: 
1. припремање, опремање и обука Шгаба за ванредне ситуације, јединица цивилне  
    заштите, повереника и заменика повереника цивилне заштите 
2. спровођење мера заштите и спасавања; 
3. трошкови ангажовања предузећа и других правних лица у складу са уговором за   
    извршавање задатака заштите и спасавања;  
4. изградња и одржавање система узбуњивања; 
5. прилагођавање објеката потребама склањања, њихово одржавање, као и одржавање 
    других заштитних објеката  
6. обука становништва из области заштите и спасавања; 
7. санирање штете настале природном и другом непогодом, у складу са материјалним   
    Могућностима; 
8. друге  потребе заштите и спасавања, у складу са законом и другим прописима 
 
 

Члан 29. 
                       Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном листу 
општине Пландиште“. 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 

 
Број :  88-1/2011-01                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Датум: 18.11.2011. године                                                         Бањанин Јагода, дипл. Ветеринар,с.р. 
ПЛАНДИШТЕ 
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65. 

На основу члана 29. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС ", бр. 72/09 и 52/11), члана 2. Уредбе о критеријумима за доношења акта о  мрежи 
предшкоских установа и акта о мрежи основних школа (''Службени гласник Р. Србије, бр. 80/10) 
члана 40. и члана 120. Статута општине Пландиште (''Службени лист општине Пландиште'', бр. 
16/2008) Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 17.11.2011. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА  
СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 
 

Члан 1. 
 

                   Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред основних школа на територији 
општине Пландиште ( у даљем тексту : мрежа основних школа). 
 

Члан 2. 
 

                   Мрежу основних школа чине: 
 

1. Основна школа ''Доситеј Обрадовић'', Пландиште са издвојеним одељењима  у Великом 
Гају, Купинику, Барицама, Јерменовцима и Маргити 

2. Основна школа ''Јован Стерија Поповић'' Велика Греда са издвојеним одељењима у 
Банатском Соколцу и Милетићеву 

3. Основна школа ''Јован Јовановић Змај'', Хајдучица са издвојеним одељењем у Старом 
Лецу. 

 
Члан 3.  

 
        Основне школе из члана 2. ове Одлуке обављају делатност основног образовања и 
васпитања. 
         Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' у Хајдучици, поред делатности основног 
образовања и васпитања, обавља и делатност основног образовања и васпитања одраслих као и 
делатност образовања и васпитање ученика ометених у развоју. 
 
  

        Члан 4. 
 

                       Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи основних школа 
са седиштем на територији општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 4/05) 

 
        Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу након добијања сагласности од Владе АП Војводине уз 

предходно прибављено мишљење од Националног савета мађарске националне мањине, 
Националног савета румунске националне мањине и Националног савета словачке национачне 
мањине и биће објављена у  ''Службеном листу општине Пландиште''. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

                 Сагласно члану 29. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. Гласник 
РС', број бр. 72/09 и 52/11) број и просторни распоред установа чији је оснивач република, 
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, према врсти и структури планира се 
актом о мрежи установа. 
                  Акт о мрежи основних школа доноси Скупштина општине на основу критеријума које је 
утврдила Влада Републике Србије на основу члана 2. и 3. Уредбе о критеријумима за доношења 
акта о  мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа (''Службени гласник Р. 
Србије, бр. 80/10) а сагласност на акт даје Влада АП Војводине сходно одредби члана 33. став 1. 
тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине  („Сл. Гласник РС“, 
број 99/09) уз предходно мишљење    Националног савета мађарске националне мањине, 
Националног савета румунске националне мањине и Националног савета словачке националне 
мањине што је у складу са чланом 29. Ставом 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС ", бр. 72/09 и 52/11). Приликом доношења ове Oдлуке 
поштовани су демографски, географски, економски, културни, образовни и организациони 
критеријуми неопходни за утврђивање мреже основних школа. 
                  Општина Пландиште према последњем попису има 13.377 становника. Према 
привременеим подацима пописа становника из 2011. године, број становника у општини је 11 
804. По подацима добијеним из Републичког завода за статистику природни прираштај у општини 
је негативан и креће се од -148 (2004) до -172 (2010). Број становника који је мигрирао је преко 
2000, то су претежно млади који у суседне веће центре одлазе због посла (Вршца, Зрењанин, 
Нови Сад, Београд) 
                 Општина Пландиште је пригранична општина, изразито недовољно развијена, изузетно 
разуђена, простире се на 383 км2 . У општини има 14 насеља. Просечна густина насељености је 
30,82 по незваничним пописним подацима из 2011. У општини има 20 националности и етничких 
заједница. Статутом општине је одређена равноправна употреба српског, мађарског, словачког, 
румунског језика и писма на целој територији и македонског језика и писма у насељеном месту 
Дужине. 
 
                Насеља општине су међусобно удаљена што отежава, а и поскупљује путовања 
ученика. Више од половине средстава потребних за материјалне трошкове школа троши се на 
превоз ученика од петог до осмог разреда у насељима у којима настава за овај узраст није 
организована.  
 
                 Постојећа мрежа основних школа одређена је Одлуком о мрежи основних школа са 
седиштем на територији општине Пландиште („Сл лист општине Пландиште“, бр. 4/5  ). У складу 
са овом Одлуком основно васпитање и образовање у  Опшини Пландиште остварује се у три 
основне  школе и то :  
 
 
 

1. ОШ ''Доситеј Обрадовић'' у Пландишту, Војводе Путника 60 од I-VIII разреда на српском 
језику, која има издвојена одељења у Великом Гају, Ђуре Јакшића 3 од I-IV разреда на 
српском језику, Купинику, Вука Караџића 2 од I-IV разреда на српском језику,  Барицама, 
Маршала Тита 78 од I-VIII на румунском језику, Јерменовцима, Маршала Тита 75  од I-VIII 
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на мађарском и од I-IV разреда на српском језику и у Маргити, Лукреције Анкуцић 62 од I-
VIII на српском језику. Ова школа има укупно 41 одељење плус два одељења додатне 
наставе у Маргити (ДИЛС пројекат „Образовна инклузија Рома“) . Укупан број ученика је 
604, на српском језику и писму  538, на мађарском језику и писму  45 ученика и на 
румунском језику и писму 21 ученик. У одељењу у Маргити 15 ученика изучава румунски 
језик као језик друштвене средине, a у одељењу у  Јерменовцима 14 ученика изучава 
мађарски језик и писмо као језик друштвене средине. 

У овој школи од страних језика изучавају се енглески, немачки, француски и 
италијански. 

Број наставника:  
-предметне наставе 41; 
-разредне наставе 21 (са продуженим боравком) 
-наставници са непуном нормом :12 
-наставници на додатној настави у оквиру пројкета ДИЛС :2 
Укупан број ученика који путују: 79  
Удаљеност насеља:  Пландиште –Маргита 6 км 
              Пландиште –Барице 8 км 
   Пландиште –Јерменовци 11 км 
                               Пландиште-Велики Гај 9 км 
   Пландиште-Купиник 9 км 
Објекти школе:7 (1 у засеоку Лаудоновац који се не користи)  

 Редовна настава за ученике са сметњама у развоју: ИОП 4  
Деца са сметњама у развоју: 
-интелектуалнe-10; 
-чуло вида: једно  
-хронично обољење (асма и срчана обољења) 3 
Деца са дислекцијом и дисграфијом  10  
-Социјална занемареност : 80 (углавном деца из ромских породица ) 
 
 Социјално занемарена деца:75 деце  углавном ромске националности 
 
 
 
2. ОШ ''Јован Стерија Поповић'' у Великој Греди, Маршала Тита 116 од I-VIII разреда на 

српском језику која има издвојена одељења у Банатском Соколцу, Школска бб и 
Милетићеву, Трг Светозара Милетића бб од I- IV разреда на српском језику. Има укупно 
11 одељења са 154 ученика. У оквиру ове школе организован је припремни предшколски 
програм  за укупно 14 полазника.  

У овој школи од страних језика изучавају се немачки и енглески. 
Број наставника:  
-предметне наставе  16; 
-разредне наставе 7 (са продуженим боравком) 
-наставници са пуном нормом :2, са непунoм 3, а 11 наставника допуњује норму у 

другим школама.  
Удаљеност насеља:  Велика Греда –Банатски Соколац 6км 
              Велика Греда –Милетићево 12 км 
   Велика Греда –Марковићево 15км 

Хајдучица -Велика Греда 7 км 
Велика Греда-Пландиште 10 км 

    Објекти школе: 4 (један објекат се не користи)                       
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Редовна настава за ученике са сметњама у развоју ИОП 2: једно у 7 разреду у Великој Греди 
и једно у 3 разреду у Милетићеву.  
Деца са сметњама у развоју: 
-интелектуално-по једно у 3 и 7 разреду; 
-чуло вида: једно у 5 разреду 
-хронично обољење/дијабетес) по једно у 7 и 8 разреду 
-Епилепсија : по један ученику 3 и 7 разреду 
-Социјална занемареност :по један ученик у 1 ,2 и 3 разреду  
 
 
 
3. ОШ "Јован Јовановић Змај" у Хајдучици, Валентова 3 од I-VIII разреда на српском језику 

са одељењима за основно образовање одраслих и  извојеним одељењем у Старом Лецу, 
Петефи Шандора 32 од I- IV  разреда, као и одељења за образовање и васпитање 
ученика ометених у развоју од I-VIII разреда. Има 15 одељења са укупно 129 ученика. У 
оквиру ове школе организован је припремни предшколски програм  за укупно 14 
полазника. У матичној школи у Хајдучици 46 ученика изучава словачки језик као језик 
друштвене средине. 

У овој школи од страних језика изучавају се енглески и руски језик. 
Број наставника:  
-предметне наставе: 17 ; 
-разредне наставе 7 (са продуженим боравком) 
-наставници са пуном нормом 11 :, са непуном 13; 
 Наставници  у две школе: 10.  
Удаљеност насеља:  Хајдучица-Велика Греда  7 км 
              Дужине –Велика Греда  20 км 
   Стари Лец -Велика Греда 17 км 

Стари Лец-Хајдучица 10 км 
Дужине-Хајдучица 13 км 

          Објекти школе: 3 (један објекат се не користи)            
            Редовна настава за ученике са сметњама у развоју : 3 ученика (2 ученика по 
ИОП-у и 1 ученик са додатном подршком за образовање) 
Деца са сметњама у развоју: 
-чуло слуха : 1 ученик у 8 разреду 
-занемарена деце : 3 ученика (1 у првом и 2 у осмом разреду) 
Образовање одраслих: у школи се остварује припремна настава и полагање испита за 
одрасле. 

             Настава у основним школама организована је на четири језика у насељима где претежно 
живе националне мањине и то од половине прошлог века. У Јерменовцима, претежно мађарском 
насељу (74% Мађара) настава од првог до осмог разреда организована је на мађарском језику а 
од првог до четвртог разреда  на српском језику. У Барицама (89% Румуна) настава од првог до 
осмог разреда је организована на румунском језику, а у Маргити (28,9% Румуна) и Хајдучици 
(42% Словака) изучава се румунски односно словачки  језик као језик друштвене средине. У 
одељењу у Маргити више од половине ученика су ромске националне мањине, тако да се 
планира кроз ДИЛС пројекат „Образовна инлкузија Рома“ чија је имплементација у току, 
истраживање заинтересованости за увођење изучавање ромског језика и писма  као језика 
друштвене средине. 
             Опремљеност основних школа наставним средствима и  опремом је релативно добра. 
Основне школе су реновиране ангажовањем донаторских и локалних средстава. Настава у 
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школама се изводи кабинетски. Обезбеђен је стручни наставни кадар који предаје и у издвојеним 
одељењима. 
 
                       Неговање културе, традиције, развој спорта је везан за насељена места у којима се 
објекти основних школа налазе, као што је и постојање школа везано за настанак насеља на 
територији целе општине. Школа у Пландишту је на пример основана 1788. године у Великој 
Греди 1850. године, а у Хајдучици 1824. године. 
 
 
 
                 У односу на већ постојећу мрежу основних школа у општини Пландиште се новом 
мрежом не предлажу никакве измене. С тога спровођење ове одлуке не изискује додатна 
финансијска средства која би оптерећивала Буџет Републике Србије и локалне самоуправе. 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 
 
                                                                               
 Број: 61-21/2011-01 
 Дана: 17.11.2011                                                                  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
 Пландиште                                                                        Дипл. ветеринар Јагода Бањанин,с.р. 
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66. 
 

На основу члана 29. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС ", бр. 72/09 и 52/11), члана 2. Уредбе о критеријумима за доношења акта о  мрежи 
предшколских установа и акта о мрежи основних школа (''Службени гласник Р. Србије, бр. 80/10) 
члана 40. и члана 120. Статута општине Пландиште (''Службени лист општине Пландиште'', бр. 
16/2008) Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 18.11.2011. године, донела је 

 
 

 
ОДЛУКУ 

О МРЕЖИ  ПРЕДШКОЛСКИХ  
УСТАНОВА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
 

Члан 1. 
 

                   Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред  УСТАНОВА КОЈE ОБАВЉАЈУ 
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ  на територији општине Пландиште ( у даљем 
тексту : мрежа ). 
 
 

Члан 2. 
                   Мрежу  чине: 
 

1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО" Пландиште, Карађорђева бб са 
издвојеним одељењима  у Великом Гају, Купинику, Барицама, Јерменовцима и Маргити 

2. ОСНОВНА ШКОЛА ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ'' ВЕЛИКА ГРЕДА са издвојеним 
одељењeм у Милетићеву 

3. ОСНОВНА ШКОЛА ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'', ХАЈДУЧИЦА са издвојеним одељењем 
у Старом Лецу. 

 
 

Члан 3.  
 

Установа из  члана 2. став 1. тач. 1. ове одлуке обавља делатност предшколског 
васпитања и образовања. 

Установа из  члана 2. став 1. тач. 2. и 3. ове одлуке обавља и делатност предшколског 
васпитања и образовања. 
                 
 

Члан 4. 
 

 Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи установа које обављају 
предшколско васпитање и образовање  са седиштем  на територији општине Пландиште („Сл. 
лст општине Пландиште“ бр. 4/05) 
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Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ''Службеном листу 

општине Пландиште''уз предходно прибављено мишљење од Националног савета мађарске 
националне мањине, Националног савета румунске националне мањине и Националног савета 
словачке национачне мањине.  
                  
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

                 Сагласно члану 29. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник 
РС', број бр. 72/09 и 52/11) број и просторни распоред установа чији је оснивач република, 
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, према врсти и структури планира се 
актом о мрежи установа. 
                  Акт о мрежи предшколских установа доноси Скупштина општине на основу 
критеријума које је утврдила Влада Републике Србије на основу члана 2. и 3. Уредбе о 
критеријумима за доношења акта о  мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних 
школа (''Службени гласник Р. Србије, бр. 80/10) уз предходно мишљење  Националног савета 
мађарске националне мањине, Националног савета румунске националне мањине и 
Националног савета словачке националне мањине што је у складу са чланом 29. Ставом 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС ", бр. 72/09 и 52/11). 
Приликом доношења ове Oдлуке поштовани су демографски, географски, економски, културни, 
образовни и организациони критеријуми неопходни за утврђивање мреже основних школа. 

У Пландишту постоје сва три облика: јаслени, обданишни и ППП целодневни, у 
Јерменовцима мешовита група (целодневни). У Купинику, Великом Гају, Маргити и Барицама 
мешовита група - полудневни боравак.  

У  Хајдучици (обданишни и ППП-целодневни) у Великој Греди мешовита група   и ППП-
полудневни, Милетићеву и Старом Лецу ППП група - полудневни боравак.  

 У односу на већ постојећу мрежу  у општини Пландиште новом мрежом се не предлажу 
никакве измене. С тога спровођење ове одлуке не изискује додатна финансијска средства која би 
оптерећивала Буџет  локалне самоуправе односно очекују се и извесне уштеде и ефикасније 
обављање делатности. 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
 

Број: 61-24/2011-01 
Дана:18.11. 2011                       ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ   
Пландиште      Јагода Бањанин, дипл.ветеринар, с.р. 
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67.            
  
 

На основу члана 54 става 2  Закона о  основама  система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", 72/2009) и чланова 40 става 1 тачке 10 и члана 120 Статута општине Пландиште 
("Сл. лист општине Пландиште", бр. 16/2008), Скупштина општине Пландиште, на седници 
одржаној 18.11. 2011. године, донела је  
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО" ПЛАНДИШТЕ 
 
 
 

Члан 1. 
 

РАЗРЕШАВА се чланства у Управном одбору Предшкоске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште  

ХУСКА МАГДА  из Јерменоваца 
која је именована по предлогу Савета родитеља ПУ "Срећно детињство" Пландиште. 
 
 
 

Члан 2. 
 

ИМЕНУЈЕ се БОРИСАВЉЕВИЋ ВЕСНА из Пландишта за чланицу Управног одбора ПУ 
„Срећно детињство“ Пландиште  

по предлогу Савета родитеља ПУ "Срећно детињство" Пландиште. 
 
 
 

Члан 3. 
 

Мандат именоване траје до краја мандата Управнодг одбора ПУ „Срећно детињство“ 
Пландиште које је именовано 10.12. 2009.године 
 
 
 

Члан 4. 
 

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине 
Пландиште" 
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                                                             Oбразложење 
 
 
Чланом 53 и 54.. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС 

број 72/2009) утврђен је састав и именовање ограна управљања ПУ.  Чланове предлажу  
Васпитно-образовно веће, из реда родитеља Савет родитеља  и локална самоуправа, а 
Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача које је коначно у 
управном поступку. 

Дана 14. 09. 2011. године из ПУ„Срећно детињство“ Пландиште  стигао је предлог за 
разрешење чланице УО Хуска Магде из Јерменоваца предложене од стране Савета родитеља  
из разлога што нема уписане деце у ПУ. Савет родитеља ПУ „Срећно детињство“ Пландиште на 
седници одржаној 13.09.2011 изабрао је тајним гласањем Борисављевић Весну из Пландишта за 
свог представника у УО.  Уз предлог је  достављен и податак из казнене евиденције МУП којим се 
потврђује да иста нема осуде са правним последицама..  

 У складу са изнетим одлучено је као у изреци решења. 
 
 
 
 

                                           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
 
                                        

Број:02-25/2011-01 
Дана:18. 11.2011.г.           ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Пландиште                  Јагода Бањанин, дипл. ветеринар, с.р. 
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68.     

             
 На основу члана 40 става 1 тачке 10 и члана 120 Статута општине Пландиште ("Сл. лист 
општине Пландиште", бр. 16/2008), сходно члану 28. ставу 2.Закона о култури (Службени гласник 
РС“, број 72/09), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 18. 11. 2011. године, 
донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на измене и допуне Статута  

Историјског архива Бела Црква 
 
 
 
I 

Даје се сагласност на измене и допуне Статута Историјског архива Бела Црква  који је 
Управни одбор Историјског архива усвојио 19. 09. 2011.године. 

 
 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Пландиште“. 
 
 

 
Образложење 

. 
                   Чланом 28 Закона о култури („Службеном  гласнику РС, број 72/2009)   утврђено је да 
оснивач даје сагласност на статут установе, у овом случају три општине Вршац, Бела Црква и 
Пландиште, пошто је Решењем о утврђивању територијалне надлежности архива („Службени 
гласник РС“, бр. 7/96) утврђено да Архив из Беле Цркве покрива поменуте општине. 
                 Измене и допуне Статута Историјског архива усвојио је Управни одбор установе 
19.09.2011.године 
            Предлог Решења је разматрала и Комисија за друштвене делатности. 
 Како је Скупштина општине овлашћена за доношење овог акта, то јој се исти доставља на 
разматрање и доношење. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
  
Број:023-12/2011-01 
Дана:18.11.2011.г.     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Пландиште                                                                     Јагода Бањанин, дипл. ветеринар,с.р. 
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69. 
 На основу члана 40 става 1 тачке 10 и члана 120 Статута општине Пландиште ("Сл. лист 
општине Пландиште", бр. 16/2008), сходно члану 12. Закона о социјалној заштити (Службени 
гласник РС“, број 24/11), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 18. 11. 2011. 
године, донела је   
 
        

Решење 
о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад Пландиште 

 
 

1. 
 

Даје се сагласност на Статут Центра за социјални рад Пландиште број 3-55100-160/11од 
12. 10. 2011.године. 

 
 

2. 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 

 

Образложење 

 

 Центар за социјални рад Пландиште 26. октобра 2011. године доставио је захтев за 
давање сагласноти на Статут   који је Управни одбор усвојио 12. октобра 2011. 

 Чланом   12. Закона о социјалној заштити /“Сл. Гласник РС“, бр. 24/11)  утврђено је 
да на статут и акт о организацији и систематизацији послова установе социјалне заштите 
сагласност даје оснивач".  

 Оснивач Центра за социјални рад је Скупштине општине Пландиште.Чланом 223. 
истог Закона предвиђено је да  „Установе социјалне заштите и пружаоци услуга социјалне 
заштите који обављају делатност на дан почетка примене овог закона дужни су да своје опште 
акте, организацију и пословање ускладе са одредбама овог закона у року од шест месеци од 
дана његовог ступања на снагу.“  

 Имајући све то у виду одлучено је као у изреци Решења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

Број:110-1/2011-01 
Дана:18.11.2011.     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Пландиште                                                               Јагода Бањанин, дипл. ветеринар,с.р. 
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70. 

 На основу члана 40 става 1 тачке 10 и члана 120 Статута општине Пландиште 
("Сл. лист општине Пландиште", бр. 16/2008), сходно члану 12. Закона о социјалној 
заштити (Службени гласник РС“, број 24/11), Скупштина општине Пландиште, на седници 
одржаној 18. 11. 2011. године, донела је   

 

 

         
Решење 

о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Центра за 
социјални рад Пландиште 

 
 

 
1. 

Даје се сагласност на на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Центра 
за социјални рад Пландиште Центра за социјални рад Пландиште  број 3-55100-160/11од 11. 10. 
2011.године 
 

2. 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Пландиште“. 
 

 

Образложење 

 Центар за социјални рад Пландиште 26. октобра 2011. године доставио је захтев за 
давање сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Центра за 
социјални рад Пландиште Центра за социјални рад Пландиште  број 3-55100-160/11од 11. 10. 
2011.године. 

 Чланом   12. Закона о социјалној заштити /“Сл. Гласник РС“, бр. 24/11)  утврђено је 
да на статут и акт о организацији и систематизацији послова установе социјалне заштите 
сагласност даје оснивач. 

На «акт о организацији и систематизацији послова центра за социјални рад, у делу који се 
односи на вршење поверених послова, сагласност даје министарство надлежно за социјалну 
заштиту».  

 Имајући све то у виду одлучено је као у изреци Решења 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

 
 

 
Број:110-1/2011-01 
Дана: 18.11.2011.     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Пландиште             Јагода Бањанин, дипл. ветеринар,с.р. 
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71. 
 
                         На основу члана 40. тачка 9. Статута Општине Пландиште („Службени лист 
Општине Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 
18.11.2011. године донела је  
 
 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
о усвајању Извештаја о пословању за 2010. годину Друштвеног јавног комуналног предузећа 

"ПОЛЕТ" Пландиште 
 
 
 
 

1. 
 
                   УСВАЈА СЕ   Извешта о пословању за 2010. годину Друштвеног јавног комуналног 
предузећа "ПОЛЕТ" Пландиште. 
 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
 
 

 
Број: 023-16/2011-01                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Датум: 18.11.2011. године                                       Јагода Бањанин, дипл. ветеринар,с.р.  
ПЛАНДИШТЕ  
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