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На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”,
бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/17 - др. закон), члана 64. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), а у складу са позитивним мишљењем Локалног савета за
запошљавање општине Пландиште бр. 10-2/2018-I од 06.02.2018. године, Општинско веће општине
Пландиште, на седници одржаној 08.02.2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања општине Пландиште за 2018. годину.

Члан 2.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 10-1/2018-III
Дана: 08.02.2018. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -26-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 2

12.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
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Пландиште, фебруар 2018. године
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Локалним акционим планом запошљавања Општине Пландиште за 2018. годину (у даљем тексту ЛАПЗ),
као основним инструментом за спровођење активне политикe запошљавања у 2018. години у општини
Пландиште, утврђују се приоритети и мере за унапређење запослености и смањење незапослености. Правни
основ за доношење ЛАПЗ је члан 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС”, брoj 36/09, 88/10, 38/15 И 113/17-др.закон), којим је утврђено да надлежни орган
локалне самоуправе може, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, усвојити ЛАПЗ.
У складу са одредбом 41. став 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ЛАПЗ је у
сагласности са Националним акционим планом за запошљавање за 2018. Годину.
Чланом V тачка 9. Националног аквционог плна за запошљавање за 2018. предвиђено је
„Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним
акционим плановима запошљавања.
Аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе, може до 15. фебруара 2018. године, путем
НСЗ, поднети министарству надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених ЛАПЗ.
У 2018. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања из средстава опредељених за реализацију НАПЗ, и то:
1) Програм јавних радова- у програм јавних радова могу се укључити незапослена
лица из свих категорија теже запошљивих, у складу са стањем и потребама
локалног тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ;
2) Обука на захтев послодавца – у обуку се укључују незапослена лица уколико на
евиденцији незапослених НСЗ нема лица са потребним знањима и вештинама
односно постојећа знања и вештине не одговарају потребама конкретног радног
места;
3) Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове
запослених и дугорочно незапослене;
4) Субвенција за самозапошљавање- одобрава се ради оснивања радње, задруге или
другог облика предузетништва као и за оснивање привредног друштва уколико
оснивач заснива у њему радни однос, у делатностима дефинисаним у складу са
потребама локалног економског развојауЛАПЗ;
5) Субвенцијаза запошљавање незапослених лицаиз категорије теже запошљивихможе се доделити за запошљавање незапослених лица из једне или више
категорија теже запошљивих, а које су утврђене у складу са стањем и потребама
локалног тржишта и наведене у ЛАПЗ;
Услов за подношење захтева за финансирање програма или мера активне политике запошљавања из
средстава опредељених за реализацију НАПЗ је да аутономна покрајина односно јединица локалне
самоуправе има:
1)
2)
3)
4)

формиран локални савет за запошљавање;
усвојенЛАПЗ;
усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ и покрајинским АПЗ,
обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног
програма или мере. Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне
самоуправе, министар надлежан за послове запошљавања, у складу са чланом 60.
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник
РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17) може одобрити учешће у финансирању и
када је обезбеђено мање од половине потребних средстава.
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Критеријуми на основу којих се одобрава висина износа средстава по захтеву јединице локалне
самоуправеза учешће у финансирању програма или мера су:
1) степен развијености јединице локалне самоуправе,
2) припадност јединице локалне самоуправегрупи III и IV степена развијености и
посебно девастирана подручја,утврђени у складу са посебним прописом Владе),
3) формиран локални савет за подручје више јединица локалних самоуправа и усвојен
заједнички план запошљавања за подручје тих јединица локалних самоуправа.
По истеку рока за подношење захтева, НСЗ проверава испуњеност услова за финансирање програма
или мера активне политике запошљавања, припрема мишљење о сваком појединачном ЛАПЗ (усклађеност
са циљевима локалногекономског развоја и индикаторима на локалном тржишту рада) и даје предлог за
учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања на основукритеријума и
расположивихсредстава.
НСЗ доставља министарству надлежном за послове запошљавања предлог за учешће у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
захтева, на основу кога министар надлежан за послове запошљавања доноси одлуку.
НСЗ и јединице локалне самоуправе обухваћене одлуком закључују споразуме о начину и поступку
реализације програма или мера активне политике запошљавања, као и другим питањима од значаја за
спровођење ове одлуке.
Јединице локалне самоуправе могу, у складу са потребама локалног тржишта рада, планирати
и друге програме или мере активне политике запошљавања, утврдити их у ЛАПЗ и њихову
реализацију финансирати у целости из средстава буџета аутономне покрајине и/или буџета
јединица локалне самоуправе. У реализацији програма или мера активне политике запошљавања
које се у целости финансирају из буџета аутономне покрајине и/или буџета јединица локалне
самоуправе, НСЗ пружа стручну и техничку подршку.
ЛАПЗ садржи све елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник РС”, брoj 36/09, 88/10, 38/15 И 113/17-др.закон).
Општи циљ
Општи циљ политике запошљавања на подручју општине Пландиште је повећање запослености и
подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица и унапређење квалитета радне
снаге и улагање у људски капитал.
Специфични циљеви:
1) Подстицање запошљавања теже запошљивих лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради
очувања и унапређења радних способности незапослених као и остваривања одређених друштвених
интереса и веће социјалнo укључивање група теже запошљивих лица кроз јавне радове;
2) Подстицање запошљавања кроз обуке на захтев послодаваца;
3) Подстицање запошљавања кроз програм стицања практичних знања за неквалификована лица,
вишкове запослених и дугорочно незапослене;
4) Подстицање запошљавања кроз програм самозапошљавање;
5) Подстицање запошљавања кроз доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих;
6) Унапређење социјалног дијалога на територији Општине.
Успешно остваривање ЛАПЗ и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и сарадњу
свих институција и социјалних партнера. Из тог разлога поред Општинске управе и Савета за запошљавање, у
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припреми и изради ЛАПЗ учествовали су: Национална служба за запошљавање – Филијала Вршац, Испостава
Пландиште, Удружење предузетника, послодавци и невладине организације које се баве проблематиком
инвалидних лица.
I АНАЛИЗА СТАЊА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Пландиште је једна од пограничних општина Јужног Баната. Граница општине Пландиште се једним делом
наслања на канал Дунав – Тиса- Дунав, који ствара могућност за развој воденог саобраћаја. На овом простору
изграђен је велики број двораца – летњих резиденција, са веома лепим парковима. По стилу градње углавном
припадају класицизму /дворац «Капетаново», дворац на Јагодићу, два дворца крај Старог Леца, дворац у
Хајдучици.
На великом простору некадашњих пустара, откривена су налазишта нафте и гаса. Развијена је
пољопривредна производња, млинска и прехрамбена индустрија. У околини има доста ловних подручја, док се
на каналу Дунав - Тиса – Дунав, Брзави и речици Моравици развија риболов.
Површина:
Број насеља:
Број становника:
Укупан број запослених:
Укупан број незапослених (децембар 2017.):
Запослени у предузећима, задругама и др. орг.
Запослени у јавном сектору:
Нето зарада по запосленом: (јануар-децембар 2017.)
Пољопривредна површина /друштвена и индивидуална
пољ.газдинства
Укупна обрасла шумска површина
Укупна дружина путева:

383
14
oko10.7000
1918
1260
око 75,00%
око 25,00%
33.234
34.643,5720
167
163

км2

ха
ха
км

ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА
1.1. Макроекономски трендови
Према подацима Републичког завода за статистику (РЗС) у другом кварталу 2017. године остварен је
реалан раст привредне активности од 1,3%. Посматрано са производне стране, раст БДП у другом кварталу
вођен је сектором услуга који доприноси са 1,2 процентних поена (п.п.). Прерађивачка индустрија, уз опоравак
електро-енергетског сектора, далаје допринос од 0,6п.п. Пад пољопривредне производње био је већи
одочекиваног и негативно утицао са 0,6п.п. Негативан допринос забележен је и код грађевинске активности
(други квартал за редом).
Раст укупне индустрије од 3,1% међугодишње (мг) остварен у другом кварталу 2017. године доминантно је
детерминисан позитивним кретањима у прерађивачкој индустрији која је са повећањем од 5,1% дала допринос
од 4,2 п.п. Производња електричне енергије имала је негативан утицај од 1,4 п.п.
Током првих седам месеци 2017. године извезено је робе у вредности 8,7 млрд евра, док је увезено робе у
вредности од 11,2 млрд евра (што је раст од 13,2% и 13,1% мг), док је спољнотрговински дефицит увећан за
12,7% у односу на исти период претходне године.
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Укупан спољни дуг на крају првог квартала 2017. годинеизносио је 26,2 млрд евра, иу поређењу са крајем
претходне године смањен је за 374,2 мил.евра.
Инфлација се у августу 2017. године на међугодишњем нивоу кретала у границама дозвољеног одступања
од циља Народне банке Србије (3%±1,5п.п).У овом периоду инфлација је износила 2,5%, што је било
условљено, пре свега, повећањем цена нафтних деривата,дувана, услуга мобилне телефоније и туристичких
аранжмана.
Просечна нето зарада у периоду јануар-јул 2017. године повећана је за 0,9% реално, мг. Смањене су
разлике између просечних зарада јавног и приватног сектора, превасходно као резултат бржег раста зарада у
приватном сектору.
Повећање броја запослених регистровано је у свим производним секторима, док су најзначајнија
побољшања остварена у секторима услуга и индустрије.
Раст броја запослених регистрован је и у сегменту формалне и у сегменту неформалне запослености.
Повећању формалне запослености, као квалитетном делу укупне запослености, поред оствареног привредног
раста, додатно је допринело и ефикасније ангажовање инспекцијских служби у циљу сузбијања сиве економије.
Раст запослености забележен је у прерађивачкој индустрији, рударству, трговини и др, што је у складу са
повољним економским кретањима у овим секторима. Раст неформалне запослености у другом кварталу 2017.
године, највећим делом је резултат већег ангажовања сезонских радника у пољопривредној производњи услед
добре пољопривредне године.
Раст запослености, али и подстицање неактивних лица, унапређењем и проширењем обухвата мера
активне политике запошљавања, уз додатну мотивисаност растом реалних зарада, допринело је мг повећању
стопе активности.
Од посебног значаја за продуктивно запошљавање у наредном периоду јесте усаглашавање политика
запошљавања, образовања и научно-технолошког развоја ради прилагођавања нивоа знања и вештина и
запошљавања према потребама тржишта рада.
С тим у вези, у наредном средњорочном периоду, очекује се наставак реформи у области тржишта
рада и образовања (увођење система дуалног образовања, којим ће се обезбедити повезаност квалификоване
радне снаге са стварним потребама тржишта рада).
У наредном периоду очекује се и да ће раст
реалних нето зарада у приватном сектору пратити раст продуктивности у привреди. Спорији раст реалних нето
зарада од раста реалног БДП, као и раст зарада у складу са растом продуктивности утицаће на смањивање
јединичних трошкова рада и на побољшање конкурентске позиције земље. Реалном расту зарада допринеће и
повећање минималне цене рада од 1. јануара 2018. године са 130 на 143 динара по радном часу, што ће се
позитивно одразити на агрегатну тражњу, а имаће и позитиван фискални ефекат.
(Извор: Републички завод за статистику)

1.2.

Оквир макроекономске политике и структурних реформи

Фокус економске и фискалне политике у наредном средњорочном периоду усмерен је на остварење
следећих циљева:
1) одржавање макроекономске стабилности уз даље смањење јавног дуга и његово враћање у одрживе
оквире;
2) наставак примене структурних реформи, посебно у домену јавних предузећа, као и подизање
ефикасности јавног сектора.
Влада ће активним мерама у наредном трогодишњем периоду наставити са унапређивањем пословног
амбијента. Успостављен је модел раста који се заснива на повећању инвестиција и извозаa посебне
подстицајне мере биће реализоване и од стране Министарства привреде са циљем даљег развоја привреде и
равномерног регионалног развоја. Дугорочну одрживост растa треба додатно да подрже комплексни и
свеобухватни реформски процеси, које ће Влада наставити да спроводи, како би се отклониле постојеће
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баријере и ризици. Тиме се стимулише приватна иницијатива, буди предузетништво и иновативност и
афирмише развој заснован на знању и технолошком напретку, што ће у крајњој линији допринети отварању
нових радних места и смањењу незапослености.
Реализација постављених циљева Владе допринеће повећању животног стандарда становништва и
успостављању одрживог, паметног и инклузивног раста, који подразумева подстицање конкурентности и
ефикаснију употребу ресурса, развој економије заснован на знању и иновацијама уз бољу партиципацију на
тржишту рада, смањење сиромаштва и социјалну кохезију.
1.3. Проблеми





недовољан број адекватно образованих и квалификованих људи међу локалном популацијом;
све старије становништво и одлазак младих у развијеније општине;
неповољна структура привреде;
недовољно инвестиција.

Пландиште има потенцијал за развој нових предузећа. Анализа друштвено-економских кретања и анализа
заинтересованих страна указују на то да могућности постоје у многим областима, укључујући туризам,
малопродају, трговину, прехрамбену и пољопривредну индустрију, експлоатацију геотермалних вода, развој
алтернативних извора енергије... (снаге ветрова, прерада биомасе и слично).
1.4. Јавни сектор
Уколико се посматра као засебан ентитет, јавни сектор има веома мали удео у бруто домаћем производу,
али велики удео у степену запослености на локалном нивоу. Неке компоненте запослености у јавном сектору у
многоме се могу посматрати као ,,фиксне’’ – не у погледу броја запослених (који варира), него у погледу
стабилности под-сектора у оквиру општине. Ови под-сектори укључују здравство, образовање, полицију и
послове локалне управе, као и неке децентрализоване делове централне власти (као што су пореска служба,
катастар, социјалне установе). Друге компоненте могу изабрати да ли ће се лоцирати у општини или не. Ови
под-сектори укључују регионалне службе (као што је РЦР), донаторске организације и организације које се баве
великим пројектима, а можда и додатне децентрализоване компоненте централног и покрајинског управљања.
Иако је улога јавног сектора у доношењу одлука на локалном нивоу лимитирана због постојања снажне
централне власти, локална управа се укључује у пројектне циклусе те тако поседује нове изворе финансирана
па и степен самосталног доношења одлука расте, као и број приватних инцијатива.
1.5. Пољопривреда
Општина Пландиште је пољопривредна општина која је у највећој мери везана за производњу у
пољопривредном сектору.
Укупна територија општине Пландиште износи 383,13 km2 или 38.313,9 ha. На пољопривредно земљиште
отпада 34.643,5720 ha или 90,42 %, а на непољопривредно земљиште отпада 3.670,33 ha, тј. 9,58 % укупне
површине територије Општине.
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Табела 1: Пољопривредно земљиште (обрадиво и необрадиво) у Општини u 2016. год., у ha
Површина
(у ha)
31.484,7514
0,0000
173,8844
3,1312
201,6272
31.863,3942
2.432,0325
77,0481
271,0972
2.780,1778

Катастарска култура
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Обрадиво – УКУПНО:
Пашњаци
Трстици и мочваре
Остало земљиште
Необрадиво – УКУПНО:
Обрадиво и необрадиво – СВЕУКУПНО:

Учешће
(у %)
90,88
0,00
0,50
0,01
0,58
91,97
7,02
0,22
0,78
8,03

34.643,5720

100,00

Извор: Катастар општине Пландиште
Обрадиво пољопривредно земљиште заузима 31.863,39 ha, тј. 91,97 %, а необрадиво пољопривредно
земљиште заузима 2.780,18 ha или 8,03 % од укупног пољопривредног земљишта на територији општине
Пландиште.
Од обрадивог пољопривредног земљишта најзаступљеније су њиве са 31.484,75 ha и оне чине чак 98,81 %
обрадивог или 91,97 % укупног пољопривредног земљишта.
Од необрадивог пољопривредног земљишта најзаступљенији су пашњаци са 2.432,03 ha и они чине чак
87,48 % необрадивог или 7,02 % укупног пољопривредног земљишта.
Шуме и шумско земљиште на територији општине Пландиште простиру се на 167 ha.
На територији општине Пландиште заступљено је земљиште од прве до седме бонитетске класе.
Најзаступљеније је земљиште четврте класе са 10.771,20 ha, тј. 31,34 %, затим следи земљиште треће класе са
9.705,77 ha, тј. 28,24 %, друге класе 6.690,07 ha, тј. 19,46 %, итд.
Процентуална заступљеност (%)
0,12 %
2,36 % 4,66 %
прва класа

13,83 %
19,46 %

друга класа
трећа класа
четврта класа

31,34 %
28,24 %

пета класа
шеста класа
седма класа

График 1: Заступљеност пољопривредног земљишта према бонитетским класама
Подна складишта постоје у сваком насељеном месту у општини Пландиште, различитих су капацитета и сва
су у приватном власништву, изузев подног складишта у Великој Греди које је у власништву железница Србије и
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налази се тик уз колосек у железничкој станици. Укупни капацитет свих подних складишта на територији
Општине је око 50.000 тона, а капацитети силоса су око 31.000 тона. Складиштени капацитет за замрзавање
воћа, поврћа и меса налази се у Великој Греди и капацитета је 5.000 тона. Нажалост, хладњача тренутно не
ради пошто је у стечају.
Циљ је да се у најскоријој будућности помогне да постојећи прерађивачки капацитети достигну своју
оптималну испуњеност у погледу расположивих капацитета. Тиме би се дошло до апсорпције велике количине
ратарских производа и могућег запошљавања одређеног броја сеоског становништва, а такође би се отвориле
могућности за развој малих и средњих предузећа која би била део једног система са одређеним сигурностима.
Као предуслов за успешну и рентабилну пољопривредну производњу, у будућности треба максимално
користити потенцијал и могућност коју пружа доступност хидросистему Дунав – Тиса – Дунав. У наредном
периоду са променом сетвене структуре и интезивирањем пољопривредне производње наметнуће се
неминовност изградње нових и реконструкција постојећих заливних система.
Тренутно се на територији општине Пландиште наводњава свега 2,5 % обрадивог пољопривредног
земљишта.
1.5.1. Ратарска производња
У општини Пландиште доминантно место заузима ратарска производња па Општина представља добру и
значајну сировинску базу ратарских производа. У периоду од 2010. до 2015. године просечне посејане
површине под пшеницом, кукурузом, сојом и сунцокретом износиле су око 28.000 ha. У структури сетве
житарице су заступљене ≈ 55 %, индустријско биље ≈ 43 % и крмно биље ≈ 2 %. Због високог учешћа житарица
(око 55 %) тренутно је од прерађивачких капацитета заступљена само млинско – пекарска индустрија.
Табела 2: Заступљеност основних ратарских култура у структури сетве 2010 – 2015. год.
Култура
Пшеница
Кукуруз
Соја
Сунцокрет
УКУПНО:

Посејана површина
(ha)

Укупан принос
(t)

8.057,50
7.339,50
7.829,67
4.653,00

36.567,62
34.617,98
18.595,46
10.391,70

27.879,67

100.172,76

Просечан принос
(t/ha)
4,54
4,72
2,38
2,23

Идеја за унапређење пољопривреде може се огледати у измена структуре сетве и примени нових
технологија којима ће се доћи до већих економских ефеката ратарске производње. Потенцијал општине
Пландиште може бити неискоришћеност биоенергетских ресурса – биомасе. По неким прелиминарним
прорачунима у општини Пландиште могло би се произвести од 10 до 18 милона литара нафте уколико се
биомаса након производње не би спаљивала или заоравала.

1.5.2. Повртарска производња
Повртарска производња у општини Пландиште слабо је заступљена и углавном служи за сопствене
потребе, а мањи део се продаје на локалној пијаци у седишту Општине, у насељеном месту Пландишту.
Стакленика на територији општине Пландиште нема, а пластеници су заступљени на непун хектар и то у
насељеним местима: Милетићеву, Јерменовцима и Пландишту.
Потенцијали повртарства у општини Пландиште могу се огледати у: повећању производње поврћа као
другог усева; осавремењавању баштенског начина производње, уз избор сорти које захтевају веће ангажовање
људске радне снаге и комбиновање са производњом у заштићеном простору; подизању већег броја батеријских
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стакленика и пластеника; обезбеђењу вишег степена прераде на месту настанка сировина (сушење,
смрзавање, паковање, производња амбалаже, транспорт итд.) у мини погонима као породични посао; као и
даљи развој индустријско – прерађивачких капацитета.
Циљна група била би мала газдинства у циљу започињања сопствене производње и самоодрживости. Овим
мерама дошло би до упошљавања сеоског становништва и равномернијег развоја свих насељених места у
општини Пландиште. Пошто општина Пландиште има добро очувану животну средину, погодна је за
производњу здраве хране која јe врло тражена и може се искористити близина границе (Румунија – ЕУ) која је
потенцијал за развој међународне сарадње у свим видовима.
1.5.3. Воћарска производња
Воћарска производња на теритотрији општине Пландиште има значајно место у пољопривредној
производњи.
Доминантно место заузима производња вишања ≈ 56 %, шљива ≈ 20 %, а следи производња лешника ≈ 12
% и јабука ≈ 4 %.
Воћарство представља једну од најрентабилнијих грана пољопривреде. У општини Пландиште постоје
велике могућности и природне предиспозиције за развитак савременог воћарства и упошљавања великог броја
људи. Природни услови омогућавају успешно гајење скоро свих врста воћа, а нарочито вишње, шљиве, јабуке и
лешника.
У циљу развоја воћарске производње на територији општине Пландиште, а у складу са оријентацијом на
интезивирање ових облика пољопривредне производње неопходно је испоштовати следеће правце развоја у
воћарству: донети стратегију развоја воћарске производње; задужити стручне службе за контролу садног
материјала и по препорукама ове службе подизати нове воћњаке; садни материјал бирати према типовима
земљишта; спровести санацију постојећих засада и крчење старих и дотрајалих, уз заснивање нових; подизати
засаде избором отпорнијих врста и сорти, које нарочито показују отпорност према проузроковачима болести и
штеточинама; перманентно повећати површине под трајним засадима, водећи рачуна о истовременом
побољшању квалитета производње.
Брз развитак воћарства условио би и технички и економски прогрес, али паралелно би се морало радити на
ревитализацији постојећих прерадних капацитета (хладњача у Великој Греди) и подизању нових у комбинацији
са најсавременијом технологијом.
1.5.4. Сточарство
Сточарство у општини Пландиште слабије је заступљено. Све је углавном у индивидуалној режији и није
организовано, осим живинарства које је у порасту.
Бројно стање свих категорија стоке (осим живине) значајно је смањено у односу на 2001. годину. Највећи пад
је забележен код категорије свиња ≈ 70 %, а највећи пораст је забележен код категорије живине ≈ 115 %.
Организована живинарска производња одвија се у Д.О.О. ''ВИНДИЈА'' Лајковац и АД ''ХАЈДУЧИЦА''
Хајдучица, (заједно ≈ 3.100.000 бројлера/годишње тј. 15.500 условних грла) и мини фарме.
Д.О.О. ''Виндија'' Лајковац, врши производњу и прераду живинског меса, има фарме у Пландишту и Великој
Греди и сопствену модерну кланицу. Поседује ХАЦЦП стандард и сертификат за извоз у земље ЕУ.
Живинарска производња је доминантна и учествује са око 54 % укупне производње округа.
Пошто је живинарство доста заступљено, даљи правци развоја у сточарству могли би бити усмерени на
изградњу товилишта капацитета преко 200 товљеника у турнусу. Тиме би се развио и овај вид сточарске
производње.
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1.5.5. Поседовна структура земљишта
Индивидуална пољопривредна газдинства (ИПГ) представљају основне производне јединице у
пољопривреди општине Пландиште.
Што се тиче власничког односа, значајно је споменути да је од укупног пољопривредног земљишта у
општини Пландиште, 15.319,84 ha у приватном власништву, тј. 44,22 %, а 13.369,67 ha, тј. 38,59 % је државно
пољопривредно земљиште које се издаје у закуп на основу Закона о пољопривреди и руралном развоју.
Преостале површине су у другим облицима својине (друштвена, задружна, мешовита).
Доминантно место у структури коришћења пољопривредног земљишта према типу правних субјеката
заузимају друштва са ограниченом одговорношћу 63,9 %, затим следе акционарска друштва са 21,4 %, задруге
са 5,7 %, локална самоуправа са 8,8 % и остало са 0,2 %.
2. ЗАРАДЕ
Просечна бруто зарада у Републици Србији, исплаћена у децембру 2017. године, износи 74.877,00 динар.
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у децембру 2017. године, износи 54.344,00 динарa.
У односу на претходни месец, просечна бруто зарадa номинално и реално je већa за 14,1%, док је просечна
нето зарада номинално и реално већа за 14,2%.
У односу на исти месец претходне године, просечне бруто и нето зараде номинално су веће за 1,7%, а
реално су мање за 1,3%.
Просечна зарада по запосленом у Војводини, без пореза и доприноса, у 2017. години, износила је 44.646,00
динара.
На подручју Јужнобанатске области, укупна просечна зарада, без пореза и доприноса, у 2017. години,
износила је 46.512,00 динара.

Република Србија
Војводина
Јужно-банатска
област
Алибунар
Бела Црква
Вршац
Ковачица
Ковин
Опово
Панчево - град
Пландиште

Просечна зарада у 2017.
години
без пореза и доприноса
46.097
44.646
46.512
28.515
33.706
54.963
33.548
40.743
35.077
49.172
33.234

Зараде по запосленом – јануар-децембар 2017. - по општинама
Највише просечне зараде без пореза и доприноса, у 2017. години, исплаћене у периоду јануар-децембар,
биле су у граду Вршцу 54.963,00 динара и Панчеву 49.172,00 динара. Просечна зарада без пореза и доприноса
у Oпштини Пландиште, у периоду јануар-децембар 2017. године, износи 33.234,00 динара.
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3. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
3.1. Демографски показатељи
Општина Пландиште обухвата површину од 383 км2 на којој живи око 11 000 становника у 14 насеља,
односно 28 становника на км2, што је знатно ниже од републичког просека. По резулатима пописа
становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. године у општини Пландиште има 11 336
становника. По незваничним подацима, број становника у општини Пландиште се и даље смањује и креће се
око 10.700 на крају 2017. године.
Окрузи/
Општине
Република
Србија
Војводина

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

5.794.834 6.162.321 6.678.247

7.202.915

7.729.246

7.576.837

1.640.599 1.698.640 1.854.971

1.952.560

2.034.782

1.970.195

221.285

340.189

315.633

313.937

293.730

17.882

16.138

14.581

13377

11336

Јужнобанатск
279.092
292.125
320.187
и округ
Општина
19.223
19530
19 455
Пландиште
Кретање броја становника од 1948 до 2011

2002.
7.498.00
1
2.031.99
2

2011.
7.186.862
1.937.809

Просечна старост грађана у општини Пландиште је 46 година.
Активног становништва (у које спадају лица стара 15 и више година која обављају занимање, незапослена
лица која траже посао и лица која су привремено прекинула занимање) у Општини има око 65%.
Од 7234 становника општине Пландиште која припадају старосној групи од 15 до 64 година старости (DevInfo
Србија), односно категорији радно способног становништва, активно је 3766 људи, односно стопа
искоришћености радно-способног контигента је око 52%
3.2. Запосленост у општини Пландиште

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Година
2007.
2008.
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017

Број запослених
2617
2342
2210
1963
2108
2177
2099
2377
2273
1918

Број запослених по годинама

Укупан број запослених 2017. године у општини Пландиште, је био 1918. Удео жена у укупном броју
запослених је око 37%. Лица која самостално обављају делатност око 20%.
Општина Пландиште спада у недовољно развијене општине у Републици Србији чији је степен развијености
у распону од 60% до 80% републичког просека (Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и
јединица локалне самоуправе «Службени гласник РС» , број 104/2014). Пољопривреда и текстилна индустрија
су биле носиоци развоја ове општина. Данас у овим гранама број запослених је преопловљен, а по правилу
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плате су на најнижем нивоу. Крајем 2013. године, предузеће за производњу и промет «Јасмил» ДОО Ариље, у
области текстилне индустрије, отворило је погон у просторијама некадашњег «Плантекса». У 2014. години, ово
предузеће је запослило око 100 радника. Планирано је да се тренд повећања броја запослених у овом
предузећу настави и у наредним годинама.
3.3. На основу ЛАПЗ за 2017. годину, у општини Пландиште реализовани су програми јавних радова. Кроз
програме је запослено укупно 37 лица, у трајању до 4 месеци.
4. НЕЗАПОСЛЕНОСТ
Незапосленост данас представља један од најтежих економских и социјалних проблема како у Србији тако и
у општини Пландиште, где је висок ниво незапослености присутан већ дужи низ година. Општа привредна и
друштвена кретања непосредно су се одразила на стање и кретање на тржишту рада и у области запослености
и запошљавања.
Однос броја запослених и незапослених у Општини за период 2010-2017. год. (са стањем у децембру)
2010

2011

2012

2013

2014
2.099

2015
2377

2016
2273

2017
1918

Број запослених

1.963

2.108

2.177

Н.д.

Број незапослених

1.535

1.413

1.567

1.591

1.592

1485

1526

1260

Извор: НСЗ, Филијала Вршац

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ, ПОЛУ И
ОПШТИНАМА НА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТАРОСТИ, ПОЛУ И ОПШТИНАМА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА ТРАЈАЊУ НЕАПОСЛЕНОСТИ, ПОЛУ
И ОПШТИНАМА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ
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Највише незапослених лица, старости између 50 и 59 година је 331, што чини близу 25% од укупног броја
незапослених. По степену стручне спреме највећи број је са III и IV степеном стручне спреме 319 лица.

II. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
1. Циљеви
Уважавајући смернице и препоруке нове Еврпске стратегије 2020 за раст и развој и реално стање на
тржишту рада Републике Србије, утврђени су циљеви политике запошљавања Републике Србије и одређени
приоритети који ће се реализовати у 2017. години.
На основу идентификованих изазова на тржишту рада, утврђени су следећи циљеви политике
запошљавања:
1) Спречавања великог раста незапослености;
2) Смањење опште стопе неактивности и повећање стопе запослености:
- Јачање улоге политике запошљавања;
- Повећање приступа тржишту рада за Роме;
3) Смањење дуалности на тржишту рада;
4) Унапређење положаја младих на тржишту рада.
2. Приоритети
Подстицање запошљавања, социјална укљученост теже запошљивих лица и рањивих категорија у свет
рада, као и повећање нивоа образовања незапослених, се остварује реализацијом приоритета активне
политике запошљавања, односно мера активне политике запошљавања.
Приоритети активне политике запошљавања у 2018. години оствариваће се реализацијом појединачних
циљева и утврђених задатака за достизање конкретног циља, и то кроз:
1) Подстицање запошљавања теже запошљивих лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради
очувања и унапређења радних способности незапослених као и остваривања одређених друштвених
интереса и веће социјалнo укључивање група теже запошљивих лица кроз јавне радове;
2) Подстицање запошљавања кроз обуке на захтев послодаваца;
3) Подстицање запошљавања кроз програм стицања практичних знања за неквалификована лица,
вишкове запослених и дугорочно незапослене;
4) Подстицање запошљавања кроз програм самозапошљавање;
5) Подстицање запошљавања кроз доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих;
6) Унапређење социјалног дијалога на територији Општине.
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III МЕРЕ ПОДСТИЦАЈА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2018. ГОДИНИ
Програми и мере активне политике запошљавања, Мерама локалне самоуправе и Локалног савета за
запошљавање у сарадњи са свим релевантним чиниоцима, које ће се у 2017. години реализовати у циљу
повећавања запослености и смањења незапослености су:
1. Јавни радови
1.1. Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и
незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и
остваривања одређеног друштвеног интереса.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању у складу
са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за организовање јавних радова користе се за:
исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне радове, накнаду трошкова
доласка и одласка са рада незапослених лица, накнаду трошкова спровођења јавних радова и, у случају
потребе за организовањем обуке, накнаду трошкова обуке.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних
радова, може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе. По
завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама.
У 2018. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних делатности, одржавања
и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.
Јавни радови могу се организовати и за област културе на којима се искључиво ангажују особе са
инвалидитетом.
Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи аутономне покрајине и органи
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и
удружења.
Планира се запошљавање 29 лица са из категорије теже запошљивих лица.
За укупно 29 лица потребна су средства у износу од 3.915.000,00 динара, од чега ће се из буџета општине
Пландиште обезбедити 1.957.500,00 динара и буџета Републике Србије 1.957.500,00 динара.
2. Обука на захтев послодавца
Стицање додатних знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, на
захтев послодавца који припада приватном сектору, као и предузећа за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом која послују са већинским државним капиталом, уколико на евиденцији
незапослених НСЗ нема лица са потребним знањима и вештинама за конкретно радно место, односно
постојећа знања и вештине не одговарају потребама конкретног радног места. Обавеза послодавца је да
заснује радни однос, у складу са законом, са лицем које заврши обуку (уз могућност да, на основу поднетог
образложеног захтева, са лицем заснује радни однос и за време трајања обуке).
3. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и дугорочно
незапослене
Подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање конкретних послова заснивањем
радног односа код послодавца који припада приватном сектору. Програм је намењен следећим категоријама
незапослених лица, без обзира на године живота:
1) лицима без завршене средње школе, односно без квалификација и лицима која су завршила
функционално основно образовање одраслих;
2) лицима из категорије вишкова запослених и лицима која се налазе на евиденцији незапослених дуже
од 18 месеци - са најмање средњим образовањем, без обзира на врсту стеченог образовања и радно
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искуство, а која немају адекватна и применљива знања, вештине и компетенције за обављање
специфичних послова. Послодавац заснива радни однос на одређено време са незапосленим лицем и
остварује право на накнаду трошкова зараде за укључена лица у трајању од 3 месеца. Послодавац има
обавезу да задржи лице у радном односу још 3 месеци након завршетка програма. У случају да
послодавац заснује радни однос на неодређено време са незапосленим лицем на почетку програма
или до истека трећег месеца, односно завршетка програма, има право на накнаду трошкова зараде за
још три месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци. Послодавац има обавезу да задржи лице у
радном односу још најмање 6 месеци након истека финансирања.
4. Субвенција за самозапошљавање
Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за самозапошљавање.
Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошавања састоји се од информативних и
саветодавних услуга, обуке за развој предузетништва, као и подршке у првој години пословања која се
реализује кроз менторинг програм и специјалистичке обуке, у пословним центрима НСЗ, регионалним развојним
агенцијама и др.
Средства за самозапошљавање у 2018. години одобравају се у виду субвенције,у једнократном износу од
180.000,00 динара по кориснику ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за
оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају:
1)
2)
3)
4)
5)

млади до 30 година старости,
вишкови запослених,
Роми,
особе са инвалидитетом,
жене.

У случају самозапошљавања вишкова запослених субвенција се одобрава у једнократном износу од
200.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за
оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у једнократном износу од
220.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за
оснивање привредног друштва уколико оснивач у њему заснива радни однос.
Реализација програма прати се 12 месеци.
Кориснику новчане накнаде за случај незапослености може се,ради самозапошљавања, исплатити новчана
накнада у једнократном износу без доприноса за обавезно социјално осигурање.
5. Субвенцијаза запошљавање незапослених лицаиз категорије теже запошљивих
Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено микро, мала и средња предузећа,могу за
запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих остварити право на субвенцију за
запошљавање на новоотвореним радним местима. Субвенција се исплаћује послодавцу у једнократном износу.
Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на које се ова субвенција може применити, су:
1. млади до 30 година старости- без квалификација/са ниским квалификацијама,млади који посао траже
дуже од 12 месеции млади који су имали/имају статус детета без родитељског старања;
2. старији од 50 годинакоји имају статус вишка запослених;
3. Роми;
4. особе са инвалидитетом;
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5. радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
6. дугорочно незапослени;
7. жртве породичног насиља;
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2018. години, према
степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом Владе износи:
1) за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за девастирана подручја
(степен развијености испод 50% републичког просека) - 250.000,00 динара по кориснику;
2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 200.000,00 динара по кориснику;
3) за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице локалне самоуправе
- 150.000,00 динара по кориснику.
Наведени износи субвенције се за запошљавање особа са инвалидитетом, радно способнх корисника новчане
социјалне помоћи, младих до 30 година који су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртава
породичног насиља увећавају за 20% тако да износе:
1) за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за девастирана подручја
(степен развијености испод 50% републичког просека) - 300.000,00 динара по кориснику;
2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 240.000,00 динара по кориснику;
3) за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице локалне
самоуправе - 180.000,00 динара по кориснику.
Реализација програма прати се 12 месеци.

IV НОСИОЦИ И НАДЛЕЖНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ ЗА 2018. ГОДИНУ
Све предвиђене мере у овом плану спроводиће се у складу са договореним надлежностима свих укључених
актера на локалном, регионалном и националном нивоу.
То су: Председник општине, Општинска управа Пландиште – Тим за израду и имплементацију ЛАПЗ, НЗС,
Филијала у Вршцу, Експозитура Пландиште, Савет за запошљавање, Република Србија - Министартство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања и сви остали актери укључени на локалном нивоу по
питањима решавања незапослености.

V ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
За реализацију планираних програма и мера активне политике запошљавања планира се 3.915.000,00
динара, од чега ће се из буџета општине Пландиште обезбедити 1.957.500,00 динара и буџета Републике
Србије 1.957.500,00 динара.
Табела приоритета, мера и активности за реализацију ЛАПЗ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. годину
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Индикатори
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Повећање
ангажованих
запошљавања
лица;
лица из
Стопа
категорије
незапослености
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након
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укључивања у
старости,
мере АПЗ;
образовном
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активности
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ЛС, НСЗ,
До краја 2018.
организатори
јавних
радова
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Буџет
локалне
заједнице

Буџет РС

3.915.000,00 1.975.500,00 1.975.500,00

3.915.000,00 1.975.500,00 1.975.500,00

VI РЕЗИМЕ
Имајући у виду ситуацију на локалном нивоу, расположиве ресурсе и текуће проблеме, Савет за
запошљавање је издвојио као приоритетне, следеће групе проблема:
1) Потражња за запошљавањем је мала и углавном се односи на услужне делатности;
2) Мале зараде у пољопривреди и текстилној индустрији што утиче на одлив младих и образованих у
друге средине;
3) Највећи број незапослених нема одговарајућу стручну спрему.
Специфични циљеви:
1) Подстицање запошљавања теже запошљивих лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради
очувања и унапређења радних способности незапослених као и остваривања одређених друштвених
интереса и веће социјалнo укључивање група теже запошљивих лица кроз јавне радове-29 лица;
2) Подстицање запошљавања кроз обуке на захтев послодаваца;
3) Подстицање запошљавања кроз програм стицања практичних знања за неквалификована лица,
вишкове запослених и дугорочно незапослене;
4) Подстицање запошљавања кроз програм самозапошљавање;
5) Подстицање запошљавања кроз доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих;
6) Унапређење социјалног дијалога на територији Општине.
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VII АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ
Аранжмани за примену ЛАП општине Пландиште обухватају локалне структуре и различите мере и
поцедуре које ће осигурати његово успешно спровођење.
Структуру за управљање процесом примене ЛАП, након његовог усвајања, представљаће Савет за
запошљавање, председник општине и радна група за имплементацију Локалног акционог плана за
запошљавање општине Пландиште за 2017. годину као и корисници.
Савет има следеће задатке:
- у потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене ЛАП;
- одржава контакте са свим учесницима у реализацији ЛАП;
- управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивањем успешности (евалуације ЛАП);
- одржава контакте са јавношћу и носиоцима локалне власти.
Оперативну структуру за примену ЛАП чиниће институције, организације и тимови/комисије формирани у
циљу непосредне реализације плана и пројеката развијених на основу ЛАП.

VIII ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ
Мониторинг спроводиће се континуирано уз анализу података и доношење оцене успешности периодично
на Општинском већу општине Пландиште.
Финална евалуација обавиће се на крају 2017. године, односно по завршетку програма и мера.
Кључни индикатори:
- Обухват теже упошљивих категорија;
- Ниво укључености различитих актера;
- Обим финансијских средстава;
- Структура финансијских средстава (буџет општине, буџети донатора и други извори).
Методе и технике мониторинга и евалуације: користиће се стандарни сет алата као што су евидентирање
корисника, интервјуи са корисницима (упитници, анкете, разговори), извештавање, званичне евиденције...
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13.
На основу члана 44 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и
101/2016-др. закон), члана 4 Одлуке о додели новчаних награда најбољим студентима са територије општине
Пландиште (“Службени лист општине Пландиште“, бр. 23/2016) и члана 61 и 120. Статута општине Пландиште
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), председник општине Пландиште, дана
08.02.2018. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ

I
Именује се Комисија за најбоље студенте са територије општине Пландиште (у даљем тексту: Комисија) у
следећем саставу:
1. Магдалена Тошић, председница Комисије,
2. Олга Димитровски, чланица и
3. Татјана Ђорђијевски, чланица.

II
Комисија обавља следеће послове: доноси Правилник о раду који садржи начин рада Комисије, поступак
објављивања јавног конкурса, документацију потребну за учешће на јавном конкурсу, услове и критеријуме за
избор најбољих студената, поступак доношења одлуке о награђеним студентима и друга питања од значаја за
рад Комисије.

III
Мандат Комисије траје до окончања активности по Конкурсу за доделу новчаних награда најбољим
студентима са подручја општине Пландиште за школску 2017/2018 годину.

IV
Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да они и са њима повезана лица немају интерес везан за
спровођење конкурса (изјава о непостојању сукоба интереса).

V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
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Образложење
Правни основ: Чланом 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број129/2007, 83/2014-др.закон и
101/2016-др.закон) и члановима 61. и 120. Статута општине Пландиште („Сл .лист општине Пландиште“,
број16/2008, 17/2012 и 3/2015), утврђене су надлежности председника општине.
Чланом 4. Одлуке о додели новчаних награда најбољим студентима са територије општине Пландиште
(“Службени лист општине Пландиште“, бр. 23/2016 ) утврђена је надлежност председник општине Пландиште
за именовање и одређивање састава Комисије.
Локални антикорупцијски план за општину Пландиште за период од 2017. до 2021.године („Сл.лист Општине
Пландиште“, бр. 25/2017) прописује да чланови комисије не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну
функцију у складу са правилима о борби против корупције, а дужни су да потпишу изјаву о непостојању сукоба
интереса, чиме се повећава транспарентност, јача систем контроле и смањују дискрециона овлашћења
чланова комисије, односно врши се превенција корупције.
С обзиром на изнето, донето је Решење о именовању Комисије за најбоље студенте са територије општине
Пландиште, а све у складу са наведеним прописима.

Доставити:
1. Члановима/чланицама Комисије
2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску
администрацију ,
3. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и
4. Архиви

Република Србија
АП Војводина
Општина Пландиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-7/2018-II
Дана: 08.02.2018.године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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14.
На основу члана 54 став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр 129/2007
и 83/2014-др.закон), члана члана 50. став 1. и члана 55. став 1-3 Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/2005,061/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС и 113/2017) и члана 77.
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015)
Начелник Општинске управе, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА ДОЛАСКА НА
ПОСАО И ОДЛАСКА СА ПОСЛА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
У Правилнику о начину евидентирања доласка на посао и одласка са посла запослених лица у
Општинској управи општине Пландиште, број: 110-16/2014-01-IV и Правилнику о изменама и
допунама Правилника о начину евидентирања доласка на посао и одласка са посла запослених
лица у Општинској управи општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 8/2017)
члан 7. мења се и гласи:
„Изостанак запосленог лица са посла у току радног времена, изузев за време паузе, одобрава
Начелник одељења или друга особа коју начелник за то овласти.
Приликом изласка са посла као и повратка на посао у току радног времена, запослени се
евидентира код портира.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 110-3/2018-IV
Дана, 30.01.2018. године
ПЛАНДИШТЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак, дипл.правник, с.р.

Стр -48-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 2

08.02.2018.

15.
ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОЦА ЗА
УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

У „Службеном листу општине Пландиште“ број 34 од 20.12.2017. године на страни 948 у Одлуци о
реализацији буџета општине Пландиште у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за
2018. годину у члану 2 у Табели 1 у делу „Укупан износ по услузи из средстава наменског трансфера за 2018.
годину“ треба да стоји „2.600.000,00“ а у делу „Учешће ЈЛС по услузи из споствених извора – прихода“
„1.000.000,00“.

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ПОСЛОВЕ ОТРГАНА ОПШТИНЕ
Олга Димитровски, дипл. политиколог, с.р.

Стр -49-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 2

08.02.2018.

16.
ИСПРАВКА
ДАТУМА У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ БРОЈ 1/2018

У „Службеном листу општине Пландиште“ број 1 од 17.01.2018. године у заглављу стоји „17.01.2017.“ , а треба
да стоји „17.01.2018.“.

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА
Татјана Шипка с.р.

Стр -50-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 2

08.02.2018.

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

11.

12.

Решење о усвајању Локалног
акционог плана запошљавања
Општине Пландиште за 2018. годину .................................................................................
Локални акциони план
запошљавања Општине Пландиште
за 2018. годину
.................................................................................
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

13.

Решење о именовању Комисије за
најбоље студенте
.................................................................................

45

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

14.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о начину евидентирања
доласка на посао и одласка са посла
запослених лица у Општинској
управи Општине Пландиште
.................................................................................
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ИСПРАВКА
15.

16.

Исправка Одлуке о реализацији
буџета Oпштине Пландиште у делу
планираних расхоца за услуге
социјалне заштите за 2018. годину
.................................................................................
Исправка датума у Службеном листу
Општине Пландиште број 1/2018
................................................................................

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Золтан Ковач
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Татјана Шипка
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Општинска управа општине Пландиште
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