СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXIV

Број 5

07.03.2018.

Годишња претплата
2100,00 динара

22.
На основу чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 7.
Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од
јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/2012, 94/2013 и 93/2015), члана 64.
Статута Општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 7. и члана
8. Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују
организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште („Сл.лист Општине Пландиште“, бр. 6/2014,
5/2015 и 36/2017), члана 11. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину („Сл. лист Општине
Пландиште“, бр. 35/2017), Jaвног конкурса за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која
реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2018. годину број: 401-196/2017-II
од 29.12.2017. године, Решења о промени апропријације у току 2018.године бр. 100-24/2018-II од 13.02.2018.
године и записника Комисије за спровођење поступка доделе бесповртаних финансијских средстава
организацијама цивилног друштва, Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана
07.03.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују
организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2018. годину

I
1. за активности које имају за циљ подстицање и развој аматерског и културног уметничког стваралаштва,
истраживање, заштиту и коришћење културних добара и подстицање међународне културне сарадње, Програм
13 –Развој културе ПА 0002 –Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва са раздела 4, програмска
класификација 1201-0002, функција 860, позиција 145, економска класификација 481 у износу од 1.300.000,00
динара;

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Назив ОЦД

Одобрени износ

Програм/пројекат

КУД „Дукати“ Маргита
КУД „Вук Караџић“ Пландиште
КУД „Младост“ Велика Греда
Удружење грађана македонске
националне заједнице „Вардар“
Пландиште
Матица Словачка у Србији - Месни одбор
Хајдучица

190.000,00
260.000,00
160.000,00

Дукати 2018
План и програм рада за 2018.годину
Функционисање КУД-а

70.000,00

Дани македонске културе

25.000,00

Израда и излагање фотографија из
прошлости Хајдучице у етно кући у

Стр -75-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 5

07.03.2018.

Хајдучици
6.

Завичајно удружење Крајишника „Никола
Тесла“ Пландиште
Иницијатива за Пландиште

7.
8.
9.
10.
11.
12.

80.000,00
80.000,00

Програм „Крајишки бисери“

КУД „Братство“ Хајдучица

135.000,00

Фондација „Башта сљезове боје“
Удружење грађана македонске
националне заједнице „Македонски
бисери“ Пландиште

30.000,00

Програм рада за 2018.годину
Неговање етно културе и обичаја
словака у Хајдучици
„Ћопићеви дани 2018“

70.000,00

План и програм рада 2018.годину

КУД „Николае Балческу“ Барице

100.000,00

КУД „Јасен“ Велики Гај

100.000,00

Фестивалско представљање румунске
културе
Развој КУД-а „Јасен“

2. за активности унапређења система социјалне заштите који имају за циљ успостављање, развој и унапређење
услуга социјалне заштите, побољшање њиховог квалитета, заштиту права најугроженијих категорија
становништва и повећање компетенција професионалаца унутар система социјалне заштите, за активности
пензионерских и синдикалних организација заштите и за активности које имају за циљ промовисања људских и
мањинских права, Програм 11–Социјална и дечија заштита ПА 0003 Подршка социо-хуманитарним
организацијама са раздела 4, програмска класификација 0901-0003, функција 090, позиција 122, економска
класификација 481 у износу од 900.000,00 динара;
Редни
број

Назив ОЦД

Одобрени износ

1.

Друштво за борбу против шећерне болести
Пландиште

110.000,00

2.

Удружење ратних и мирнодопских војних
инвалида општине Пландиште

60.000,00

3.

Савез инвалида рада Војводине
Општинска организација инвалида рада
Пландиште

140.000,00

4.

90.000,00

6.

Општинско удружење пензионера Пландиште
Удружење пензионера НИС Нафтагас Јужни
Банат Велика Греда
Актив жена „Бисери“ Пландиште

7.

Актив жена „Гређанка“ Велика Греда

140.000,00

8.

Удружење ратних и војних инвалида општине

60.000,00

5.

90.000,00
65.000,00

Програм/пројекат
Дијабетес
Немамо право заборавити
мртве који су страдали и
пали за очување домовине
Унапређење положаја особа
са инвалидитетом –
инвалида рада – једнаке
могућности и једнака права
– развој и унапређење
услуга социјалне заштите,
подстицање међународне
културне сарадње,
промовисање општине и
заштита и очување животне
средине у 2018.години
Програм за 2018.годину
План и програм рада за
2018.године
Елан
План и програм рада за
2018.годину
Немамо право и несмемо

Стр -76-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 5

Пландиште

Удружење инвалида, пензионера и грађана
„Хајдучица“ из Хајдучице

9.

60.000,00

07.03.2018.

заборавити жртве које смо
дали за очување и слободу
своје домовине и свог
народа
Активности хуманитарног
карактера

3. за активности којима се подстиче локално економски развој у општини и повећање запослености, које имају за
циљ промоцију могућности и предности улагања и инвестирања у општини, едукацију незапослених и сл.,
Програм 3 Локално економски развој ПА 0003 Подршка економском развоју и промоција предузетништва са
раздела 4, програмска класификација 1501-0003, функција 410, позиција 81, економска класификација 481 –
подстицаји ОЦД (удружења) у износу од 200.000,00 динара;
Редни
број

Назив ОЦД

Одобрени износ

1.

Удружење за туристичку промоцију општине
Пландиште „Планадијум“

100.000,00

2.

Клуб жена „Јефимија“ Пландиште

100.000,00

Напомена/
„10. јубиларни
пландиштански сајам
привреде,
пољопривреде и
туризма и 4. Сајам
социјалног
предузетништва Пландиште 018“
Економско
оснаживање жена

4. за активности које доприносе развоју туристичких потенцијала, промовисање општине и дефинисање
туристичког производа, Програм 4 –Развој туризма ПА 0001 Управљање развојем туризма са раздела 4,
програмска класификација 1502-0001, функција 473, позиција 82, економска класификација 481 Дотацијеподстицаји удружења ОЦД за развој туризма у износу од 500.000,00;
Редни
број

Назив ОЦД

Одобрени износ

Програм/пројекат

1.

Ловачко удружење „Брзава“ Пландиште

105.000,00

2.

Удружење Кинолошког друштва Велика Греда

235.000,00

3.

Удружење „Око“ Хајдучица
Удружење мотоциклиста „МК ГУСАРИ“
Пландиште

90.000,00

Изградња ловно туристичког
објекта – ловачке куће
Национална изложба паса са
специјалком 2018
Програм рада за 2018.годину

70.000,00

Аматерски мотоциклизам 2018.

4.

Стр -77-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 5

07.03.2018.

5. за активности које имају за циљ заштиту и очување животне средине, Програм 6 – заштита животне средине,
ПА 0001 –Управљање заштитом животне средине са раздела 4, програмска класификација 0401-0001, функција
560, позиција 90, економска класификација 481 –Дотације –подстицаји ОЦД износу од 350.000,00 динара;
Редни
број

Назив ОЦД

Одобрени износ

1.

Добровољно ватрогасно друштво Пландиште

80.000,00

2.

Пчеларско друштво „Банатска матица“
Пландиште

100.000,00

3.

Удружење риболоваца „Багер“ - Пландиште

100.000,00

4.

Клуб одгајивача голубова „Стрела“ Велика
Греда

70.000,00

Програми/пројекти
Уређење простора
ДВД-а, едукација у
областима
противпожарне
заштите и заштите
животне средине
Програм рада за
2018.годину
Развој инфраструктуре
на рибњаку „Багер“ у
Пландишту
Проширење јата
голубова

6. за активности омладинских организација које имају за циљ повећање омладинског активизма и волонтеризма,
Програм 14 – Развој спорта и омладине ПА 0005 – спровођење омладинске политике са раздела 4, програмска
класификација 1301-0005, функција 160, позиција 153, економска класификација 481, Дотације – подршка
омладинским организацијама у износу од 250.000,00 динара.
Редни
број
1.

Назив ОЦД
Студентско омладински клуб општине
Пландиште

Одобрени износ
35.000,00

2.

Удружење „Иницијативе младих“

30.000,00

3.

Клуб младих „Каспер“ Хајдучица

65.000,00

4.

Клуб традиционалних спортова банатских
шора „Кицоши“

95.000,00

5.

Кинолошко удружење „Брзава“ Пландиште

20.000,00

Програм/пројекат
Спортски дани
Оснивање омладинског
волонтерског центра
Пландиште
Дружење младих у
Хајдучици
Кицоши – чувари
традиције
Национална утакмица
паса птичара

Стр -78-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 5

07.03.2018.

II
На основу овог Решења, председник Општине, као давалац средстава ће заључити уговоре о додели
средстава са корисницима средстава.
Корисници средстава су у обавези да, на основу Правилника о начину утврђивања и евидентирања
корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ( Сл.
гласник РС“, бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016) пре закључења Уговора, отворе посебан рачун код Управе за
трезор.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-35/2018-III
Датум: 07.03.2018. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -79-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 5

07.03.2018.

23.
На основу чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/2011 –др. закони), члана 7.
Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од
јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/2012, 94/2013 и 93/2015), члана 64.
Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015), чланова 7. и 8.
Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују
организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 6/2014,
5/2015 и 36/2017), Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину („Сл. лист општине Пландиште“, број:
35/2018), Jaвног конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2018.
годину број: 401-197/2017-III од 29.12.2017. године и записника Комисије за спровођење јавног конкурса за
расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама, Општинско веће општине Пландиште, на
седници одржаној дана 07.03.2018. године доноси
РЕШЕЊЕ
о додели средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2018. годину
I
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Назив верске заједнице
Словачка евангелистичка црквена
општина Хајдучица
Румунска православна црква
Маргита
Српска православна црквена
општина Хајдучица
Српска православна црквена
општина Mаргита
Српска православна црквена
општина Пландиште
Српска православна црквена
општина Стари Лец-место Дужине
Римокатоличка црквена општина
Пландиште
СПЦО Банатски Соколац
СПЦО Велика Греда
СПЦО Милетићево
Манастир СВ. Арх. Михајла у
Гаврила у Хајдучици
СПЦО Велики Гај
Зрењанинска бискупија-РКС Стари
Лец

Одобрени износ

Програм/пројекат

200.000,00

Завршни радови на капели

200.000,00

Реконструкција парохијског дома

50.000,00

Изградња настрешнице уз парохијски дом

200.000,00

Санација крова парохијског дома

475.000,00

Осликавање (иконописање) крова храма

150.000,00

Израда иконостаса у храму, постављање
плочица у храму и прикључак електричне
енергије у храму

770.000,00

Адаптација крова храма

200.000,00
100.000,00
30.000,00
195.000,00

Завршетак израде иконостаса
Завршетак парохијског дома
Завршетак помоћног објекта
Прикључење на дистрибутивни систем
(ел.енергија)
Реновирање унутрашњости храма

275.000,00

Санација торња и куполе

155.000,00
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II
На основу овог Решења, председник Општине, као давалац средстава ће заључити уговоре о додели
средстава са корисницима средстава.
Корисници средстава су у обавези да, на основу Правилника о начину утврђивања и евидентирања
корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор (
„Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016) пре закључења Уговора , отворе посебан рачун код Управе за
трезор.

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-43/2018-III
Датум: 07.03.2018. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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24.
На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008,
17/2012 и 3/2015 ) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени
лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној
дана 07.03.2018. године донело

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

I
УСВАЈА СЕ Прва измена Плана јавних набавки за 2018. годину.

II
У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 1/2018), МЕЊА СЕ
процењена вредност и врста поступка јавне набавке под редним бројем:
-

1.1.4 „Набавка службених аутомобила за потребе Општинске управе“ и износ од „3.000.000“ замењује
се износом од „6.000.000“ динара без ПДВ-а и „поступак јавне набавке мале вредности“ замењује се
„отвореним поступком“.

У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018), врши се
техничка исправка јавне набавке под редним бројем:
-




1.2.8 „Израда техничке документације за санацију Основне школе „Доситеј Обрадовић“ одељење у
Маргити“ на тај начин да се она мења и гласи „Израда техничке документације за санацију и изгрдању
фискултурне сале Основне школе „Доситеј Обрадовић“ одељење у Маргити подељено у две партије:

Прва партија: „Израда техничке документације за санацију Основне школе „Доситеј Обрадовић“ одељење у
Маргити у износу од „500.000“ без ПДВ-а и
Друга партија: „Израда техничке документације за изгрдању фискултурне сале Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ одељење у Маргити у износу од „750.000“ без ПДВ-а.
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III
У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018), МЕЊА СЕ укупна
вредност добара и износ од „22.080.000“ замењује се износом од „25.080.000“ и МЕЊА СЕ укупна вредност
Плана јавних набавки и износ од „105.830.650“ замењује се износом од „108.830.650“ динара без ПДВ-а.
IV
Закључак о усвајању Прве измена плана јавних набавки за 2018. годину објавиће се у „Службеном листу
Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-73/2018-III
Дана: 07.03.2018. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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25.
На основу члана 68. и члана 100. Закона о заштити животне средине ( „Сл. гласник РС”, бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), члана 64. тачка 2. Статута
општине Пландиште („Сл.лист Општине Пландиште“ број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 56. став 1.
Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012 и
15/2013) и члана 7. Oдлуке о оснивању Фонда за заштиту животне средине општине Пландиште („Сл. лист
Општине Пландиште“ број 8/2010), по претходно прибављеној сагласности Министарства заштите животне
средине број 401-00-00090/2018-02 од 23.01.2018. године на предлог Програма коришћења средстава
буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији општине
Пландиште за 2018. годину, на седници одржаној 07.03.2018. године, Општинско веће општине Пландиште,
донело је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНОВА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018 . ГОДИНУ

I Намена Програма

1. Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016) уређује се интегрални систем заштите животне средине односно
остварују права човека на живот и развој у здравој средини, а самим тим и уравнотежен однос привредног
развоја и животне средине.
Скупштина општине Пландиште је у оквиру својих надлежности утврђених законом донела Стратегију
одрживог развоја општине Пландиште за период 2014.-2020. година у оквиру које се налазе Акциони
планови за област заштите животне средине, као и Локални План управљања отадом општине Пландиште
за период 2017- 2027. година у оквиру ког се налазе Акциони планови за област управљања отпадом.
2. На основу Акционих планова доноси се Програм којим се планирају средства за израду и реализацију
планова, програма, пројеката и других активности заштите и унапређења животне средине у општини
Пландиште за 2018. годину.
Намена и начин коришћења средства буџетског фонда на годишњем нивоу дефинише се доношењем
Програма коришћења средства буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне
средине на територији општине Пландиште за буџетску годину
(у даљем тексту: Програм).
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II Програм коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите
животне средине на територији општине Пландиште за 2018. годину
1. Овим Програмом утврђује се: циљ , мера, активности, намена и начин коришћења средства Буџетског
фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији општине Пландиште
(у даљем тексту: Буџетски фонд) планираних у буџету општине Пландиште за 2018. годину.
2. За реализацију Програма планирана су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2018. годину
(„Службени лист општине Пландиште“, број 35/2017), која ће бити 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, као и од донација осталих нивоа власти у износу од 22.470.000,00
динара.
Доношењем Одлуке о буџету за 2018. годину наставља се реализација програмских активности
наведених у овом Програму у висини средстава планираних Одлуком за ове намене.
3. Средства из тачке 2. 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; програма у области комуналних
делатности; 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.
4. Средства Буџетског фонда из тачке 2 овог Програма користиће се наменски за финансирање обавеза
општине Пландиште утврђених законом, Стратешким акционим планом заштите и унапређења животне
средине на територији општине Пландиште за период 2014. -2020. година.
III Начин коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине
1. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите
животне средине на територији општине Пландиште за 2018 годину (и ранијих година), дефинисани су
субјекти надлежни за спровођење Програма.
2. Према овом Програму то су: Општина Пландиште, ЈП „Полет“, који у свом годишњем програму пословања
који усваја Скупштина општине, преузима обавезу реализације конкретних пројеката, програма и активности
из Програма коришћења средства Буџетског фонда за 2018. годину и исте детаљније разрађују кроз своје
програме, као и месне заједнице.
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IV
Р.
бр

1.

2.

- УПРАВЉАЊЕ ОСТАЛИМ
ВРСТАМА ОТПАДА
Уклањање дивљих депонија

-Управљање комуналним
отпадом у свим месним
заједницама

07.03.2018.

Програм активности по областима у 2018 години:

Програмске актиности

-УПРАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Број: 5

Носиоци
активности
- Општина
Пландиште
- ЈП
--Предузећа по
Уговору
-Остали нивои
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат

- Општина
Пландиште
- ЈП
-Остали нивои
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат

Финансијск
а
средства Буџет
Општине

1.000.000

1.500.000

Циљ

- Одрживо
управљање
осталим
врстама
отпада

- Спровођење
редовних
мера на
територији
града/општин
е и испуњење
обавеза у
складу са
законима

Индикатори

1. Број очишћних
дивљих
депонија.
2. Количина
прикупљеног
осталог отпада
на територији
општине.
1. Број
извршених
контрола или
надзора мера
поступања са
отпадом у складу
са Законом о
управљању
отпадом
2. Број
спроведених
мерења
количина
комуналног
отпада у складу
са Законом о
управљању
отпадом
3. Број судова
(канти,
контејнера,
опреме...) за
сакупљање
отпада.
4. Опремa за
сакупљање,
транспорт и
третман
комуналног
отпада.
5. Проценат
средстава
издвојених из
буџета.
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-ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
-Уклањање амброзије (поред
путева, на запуштеним
површинама).
-Доношење Програма
сузбијања амброзије,
мапирање подручја.

3.

-Специјализоване услуге
(одржавање зеленила поред
путева, тарупирање растиња у
свим Месним заједницама)
-Одржавање зелених
површина у свим месним
заједницама
-Кошење
-Набавка специјализованих
машина и уређаја

500.000

4.000.000
- Општина
Пландиште
- ЈП
-Остали нивои
властиМинистарство,
Покрајински
секретаријат

7.000.000

500.000
-Текуће поправке и
одржавање паркова у
насељеним местима
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ
ВОДАМА
4.

5.

6.

-Управљање и пречишћавање
отпадних и канализационих
вода

ПОДИЗАЊЕ ШУМСКИХ
ПОЈАСЕВА

-ТРЕТИРАЊЕ ЛАРВИ,
ОДРАСЛИХ И КУЋНИХ
ФОРМИ КОМАРАЦА
(Доношење Плана сузбијања
комараца)

- Општина
Пландиште
- ЈП
-Остали нивои
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат
- Општина
Пландиште
- ЈП
-Остали нивои
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат
- Општина
Пландиште
- ЈП
-Предузећа по
Уговору

1.500.000

500.000

3.546.000

Број: 5

07.03.2018.

-Максимална
могућа
покривеност
насеља и
територије
услугама
уређења и
одржавања
зеленила
-Смањење
броја
оболелих од
алергија
- Повећање
уређених
јавних
зелених
површина и
унапређење
постојећих
јавних
зелених
површина.
Адекватан
квалитет
пружених
услуга
одвођења
отпадних
вода
Ефикасно
управљање
пољопривред
ним
земљиштем
у државној
својини
-Унапређење
заштите од
заразних
и других
болести које
преносе

1. Број оболелих
од алергија.
2. Површине са
којих је уклоњена
амброзија.
3. Уређене
површине.
4. Програм.
5. Број m² јавних
зелених површина
на којима се
уређује и одржава
зеленило у
односу на укупан
број
6. Број m²
зелених површина

1. Број
интервенција на
канализационој
мрежи

1. Површина
подигнутих
шумских
појасева у ha
1. Третиране
површине за
сузбијање
глодара и
инсеката
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- ТРЕТИРАЊЕ КРПЕЉА
(Доношење Плана сузбијања
крпеља)

-Дотације-подстицаји
Удружењима
7.

8.

Планирање и реализација
едукативних еколошких
програма и пројеката

-Управљање заштитом
животне средине и
природних вредности
Специјализоване услуге
(Мониторинг загађености
земљишта, воде и ваздуха)
Анализа полена

УКУПНО

-Остали нивои
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат

-Општина
Пландиште
-Удружења
-Остали нивои
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат

-Општина
Пландиште
-Предузећа по
Уговору
-Остали нивои
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат

174.000

Број: 5

07.03.2018.

животиње

2. План.

-Смањење
бројности
штетних
организама
(глодара,
крпеља,
комараца...)
на подручју
општине
Пландиште.
-Едукативни
рад на свим
нивоима
образовних
институција

250.000

-У широј
јавности
стварати
представу о
значају ових
пројеката и
потреби
њихове
реализације.

Број урађених
мониторинга

2.000.000

22.470.000,00

-Смањење
емисије и
имисије
штетних
гасова у свим
другим
областима
ванпривредне
делатности

1. Пројекат

1. Број урађених
мониторинга
2. Измерене
вредности
загађујућих
супстанци испод
нивоа МДК.
3. Концентрације
полена, сумпордиоксида,
азотних оксида,
чађи, угљенмоноксида и
осталих
загађујућих
супстанци испод
ГВИ у свим
периодима
године.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 5

07.03.2018.

V Финансирање или суфинансирање активности из тачке IV 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.
VI Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Пландиште утврђује приоритетне
активности.
VII 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.
VIII 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.
IX Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 501-1/2018-III
Дана: 07.03.2018. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Joван Репац, мастер економиста, с.р.

Стр -89-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 5

07.03.2018.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
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Пландиште за 2018. годину
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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

