
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXIV Број 12 15.06.2018. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
59. 
 

На основу члана 20.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. 
закон), члана 14. и 15. Закона о јавном здрављу („Сл гласник РС“, 15/2016) и чл. 15, 40.  и  120. 
Статута општине Пландиште („Сл. Лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), 
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 15.06.2018. године доноси 
 

О Д Л У К У  
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД 2018-2025 

ГОДИНЕ 
 
 

Члан 1. 
 

УСВАЈА СЕ  План јавног здравља у Општини Пландиште за период 2018-2025 година, са 
предложеним акционим планом који је његов саставни део. 
 

Члан 2. 
 

О имплементацији Плана јавног здравља општине Пландиште стараће се Савет за здравље 
општине Пландиште. 
 

Члан 3. 
 

Савет за здравље ће подносити извештај о имплементацији акционог плана о спроведеним активностима на 
годишњем нивоу, Скупштини општине Пландиште и Министарству за здравље преко Завода за здравље 
Панчево. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-14/2018-I 
Дана: 15.06.2018. године 
П л а н д и ш т е  
       

                                 ПРЕДСЕДНИК 
                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                 Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р 
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60. 
 

На основу члана 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 54/2014, 96/2015-др. закон и 
9/2016-одлука УС и 24/2018), члана 3. ст.1.  тачка 7., („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011 
и 104/2016), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- 
др.закон и 101/2016- др.закон) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине 
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 
15.06.2018. године донела је 
 

О Д Л У К У 

O ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 
 
 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком утврђују се услови и начин паркирања возила на јавним паркиралиштима која су 

обележена прописном саобраћајном сигнализацијом, врсте јавних паркиралишта, управљање и 
одржавање јавних паркиралишта на територији Општине Пландиште. 
 

Паркирање возила на јавним паркиралиштима из става 1. овог члана врши се сагласно Закону о 
безбедности саобраћаја на путевима, другим прописима који регулишу ову област и одредбама ове 
одлуке. 
 

Члан 2. 

 
Јавна паркиралишта у смислу ове одлуке су јавне саобраћајне површине и посебни простори 

одређени и обележени за паркирање путничких возила и лаких теретних возила ( возила која не прекорачују 
осовинско оптерећење до 10 тона ). 
 

Општинска управа Општине Пландиште може за потребе јавних скупова, спортских, културних, 
уметничких, сезонских, рекреативних и других манифестација и приредби, одредити и друге јавне 
површине као привремена паркиралишта. 
 

Јавним паркиралиштем у смислу одредаба ове одлуке, не сматрају се посебне површине за 
паркирање возила које припадају одређеном објекту (предузећу, установи, стамбеној згради, такси 
стајалишту и др.) 
 

Члан 3. 

 
Јавна паркиралишта су (делови коловоза, тротоара, или површине између коловоза и тротоара и 

друге површине посебно обележене за паркирање моторних возила), за чије коришћење се не плаћа 
цена паркирања.  
 

Члан 4. 

 
Одржавање, управљање и контрола јавних паркиралишта као комунална делатност јавних 

паркиралишта, поверена је надлежној служби Општине Пландиште.  
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Члан 5. 

 
Средства за обављање послова из члана 4. ове одлуке обезбеђују се из средстава буџета Општине 

Пландиште. 

 

Члан 6. 

 
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о 

безбедности саобраћаја. 
 
 
II. КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 
 

Члан 7. 

 
Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила правних, физичких лица и 

предузетника ( у даљем тексту: корисник). 
 

Члан 8. 

 
Паркирање возила на јавним паркиралиштима врши се на начин одређен саобраћајним знацима. 

 
 
III.  ЗАБРАНЕ ПАРКИРАЊА И ЗАУСТАВЉАЊА 
 

Члан 9. 
  

Поред случајева предвиђених законом, није дозвољено паркирање и заустављање возила : 
 

- на јавним зеленим површинама, 
- на дечијим игралиштима  и другим местима намењеним за рекреацију, 
- на јавним трговима. 

 
Члан 10. 

 
На јавним паркиралиштима забрањено је и : 
 

- паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији, 
 

- остављање неисправног или хаварисаног возила, прикључног возила без сопственог погона, 
као и других ствари и предмета, 

 
- вршити заузимање паркинг места извођењем било каквих грађевинских радова, на други начин 

ометати коришћење паркиралишта, користити пар- киралишта на начин супротан намени, 
 

- прање возила, поправка возила, испуштање опасних материја, мазива и уља, као и свако 
стварање нечистоће. 
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IV. УКЛАЊАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА СA ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА И  ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА 
 

Члан 11. 

 
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да возачу возила односно 

власнику возила уколико возач није идентификован (у даљем тексту: корисник), прекршајним налогом 
нареди да одмах уклони возило које је паркирано супротно члану 9. и 10. ове одлуке. 
 

Уколико корисник не буде идентификован или се не налази на лицу места или  одбије  да  уклони  
возило  из  става 1. овог члана, комунални инспектор ће без саслушања странке, донети прекршајни 
налог којим  ће  наложити  уклањање  возила, принудним извршењем. Прекршајни налог се причвршћује 
на возило уз назначење дана и часа кад је причвршћено, а тиме се сматра да је достављање извршено. 
Накнадно оштећење, уништење или уклањање овог прекршајног налога не утиче на ваљаност 
достављања. 

 
 
 
V.  НАДЗОР 
 

Члан 12. 

 
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење Урбанизма, Служба за инспекцијске послове. 

 
 
 
VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 
                   Члан 13.  
 
Новчаном казном за прекршај казниће се корисник јавног паркиралишта ако не поштује следеће забране: 
 

1. Заузима паркинг место ограђивањем или на други начин омета паркирање других возила,   
2. пере и врши поправку возила,  
3. врши друге радње које утичу на несметано паркирање,  
4. изводи радове на јавном паркиралишту без сагласности и мимо услова Предузећа,  
5. остави нерегистровано или хаварисано возило  

 
 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се:  
 

- привредно друштво или друго правно лице, новчаном казном од 10.000,00 динара 
- одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 5.000,00 динара 
- предузетник, новчаном казном од 5.000,00динара 
- физичко лице, новчаном казном од 1.000,00 динара 
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VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-17/2018-I 
Дана: 15.06.2018. године 
ПЛАНДИШТЕ 
 
 
 
 
                                              ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                Ендре Сабо, дипл. инж.производног менаџмента с.р. 
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61. 
 

На основу члана 7 и члана 61 став 2 Закона о јавним путевима (''Службени гласник РС'', број 101/2005, 
123/2007, 101/2011, 93/2012, 104/2013) члана 15. став 1. тачка 13. Статута општине Пландиште (''Службени лист 
општине Пландиште'', број 16/2008, 17/2012 и 03/2015), члана 3. став 1. тачка 10 Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон и 101/2016- др.закон) и члана 40. став 1. тачка 7. 
Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина 
општине Пландиште на седници одржаној дана 15.06.2018. године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  УЛИЦАМА,  ОПШТИНСКИМ  И  НЕКАТЕГОРИСАНИМ  ПУТЕВИМА 

НА  ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  ПЛАНДИШТЕ 
 
 

I.   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком уређује се управљање, одржавање, заштита и развој улица, општинских и некатегорисаних 
путева на територији општине Пландиште. 
 

Члан 2. 
 

Улице су јавни путеви у насељеном месту, који саобраћајно повезују делове насеља и служе за кретање 
возила и пешака, са елементима који одговарају потребама насеља (ивичњаци, тротоари, кишна канализација и 
др.). 
 
Улице се деле на: 
 

 Главне насељска саобраћајница 

 Сабирне насељска саобраћајница 

 Приступне насељске саобраћајнице 
 
Главне улице су улице од посебног значаја за одвијање саобраћаја. 
 
Споредне улице су остале улице. 
 

Члан 3. 
 

Општински путеви су јавни путеви који саобраћајно повезују територију општине, као и територију општине 
са мрежом државних путева. 
 

Члан 4. 
 

Некатегорисани путеви су саобраћајне површине које су доступне већем броју разних корисника, које 
надлежни орган прогласи некатегорисаним путевима и које су уписане у катастар непокретности као 
некатегорисани путеви (сеоски, атарски и шумски путеви и путеви на насипима за одбрану од поплава). 
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Члан 5. 

 
Улице, општинске и некатегорисане путеве на територији општине Пландиште утврђује Скупштина општине 

Пландиште. 
 
 
II.   УПРАВЉАЊЕ 
 

Члан 6. 
 

Послове управљања, одржавања, заштите и развоја улица, општинских и некатегорисаних путева на 
територији Општине Пландиште обавља  надлежни орган Општине Пландиште, Одељења за урбанизам. 
 
 
III.   ИЗГРАДЊА И РЕКОСНТРУКЦИЈА 
 

Члан 7. 
 

Надлежни орган Општине Пландиште, Одељење за урбанизам издаје сагласност на техничку документацију 
за изградњу или реконструкцију улица, општинских путева и путних објеката. 
 
 
IV.   ОДРЖАВАЊЕ 
 

Члан 8. 
 

Одржавање улица и општинских путева обухвата радове којима се обезбеђује несметан и безбедан 
саобраћај возила и кретање пешака и чува употребна и реална вредност улица, општинских путева и путних 
објеката. 
 

Члан 9. 
 

Радови на одржавању улица и општинских путева су: 
 
- поправка, обнављање и замена делова коловоза, тротоара и трупа јавног пута, са одговарајућим 

корекцијама којима се битно не мењају конструктивни елементи; 
- поправка и замена ивичњака; 
- обнављање ознака на коловозу; 
- постављање, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације; 
- чишћење пропуста, јаркова и ригола који служе за одводњавање површинских вода са улице; 
- чишћење снега и леда са коловоза; 
- уређење банкина; 
- други радови на одржавању. 

 
Члан 10. 

 
Одржавање, заштита и развој улица и општинских путева обавља се на основу програма развоја и 

годишњих програма радова доноси надлежни орган Општине Пландиште. 
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Члан 11. 

 
Одржавање улица и општинских путева надлежни орган Општине Пландиште поверава привредном 

друштву које је регистровано за обављање ових послова. 
 

Члан 12. 
 

Надлежни орган Општине Пландиште, односно привредно друштво коме су поверени послови одржавања, 
дужно је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање улица и општинских путева и одговара за 
штету која настане због неблаговременог извршења појединих потребних радова и мера на њиховом 
одржавању. 
 

Члан 13. 
 

Сопственици, односно правна и физичка лица која се старају о објектима постављеним или уграђеним у 
јавни пут, при извођењу радова на одржавању улице, пута и путног објекта дужни су да о свом трошку изместе 
те објекте, односно прилагоде их насталим променама. 
 

Члан 14. 
 

Привредно друштво које управља објектом, уређајем, инсталацијом и водовима уграђеним у јавни пут, 
дужно је да одржава тај објекат, постројење, уређај, инсталацију и вод на начин којим се не оштећује јавни пут, 
односно не угрожава безбедност саобраћаја или не омета одржавање јавног пута. 
У случају оштећења, односно квара објекта, постројења, уређаја, инсталација или водова из става 1. овог члана, 
привредно друштво које управља тим објектима дужно је да без одлагања приступи отклањању оштећења, 
односно квара и истовремено о предузетим радовима без одлагања обавести Одељење за урбанизам. 
Привредно друштво из става 1. овог члана, отклањању оштећења, односно квара, којим се не оштећује јавни 
пут и не угрожава безбедност саобраћаја, приступа по претходно прибављеној сагласности Одељења. 
Трошкове извођења радова из става 2. и 3. овог члана, као и трошкове извођења радова на враћању јавног пута 
у првобитно стање сноси привредно друштво из става 1. овог члана. 
 

Члан 15. 
 

Заузеће делова улица и општинских путева, а нарочито раскопавање, може се обављати само на основу 
дозволе са техничким условима, коју издаје организациона јединица Општинске управе општине Пландиште 
надлежна за послове саобраћаја, уз претходно прибављену сагласност организационе јединице Општинске 
управе Општине Пландиште надлежне за послове саобраћаја. 
 

Члан 16. 
 

Уз захтев за издавање дозволе за раскопавање улице или општинског пута мора се приложити: 
 
- одобрење за градњу, односно одобрење надлежног комуналног предузећа са техничким условима; 
- оверени пројекат са изводом из плана подземних инсталација; 
- доказ (банкарска гаранција) о обезбеђењу средстава за поправку улице или општинског пута. 

 
 

Члан 17. 
 

Раскопавање улице или општинског пута због хитне поправке подземних инсталација може се започети и пре 
добијања дозволе, с тим да се пре почетка радова мора обавестити надлежног органа Општине Пландиште. 
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Члан 18. 

 
Поправку оштећеног дела улице или општинског пута, услед заузећа или раскопавања, обавља инвеститор 

радова, према техничким условима и уз надзор надлежног органа Општине Пландиште, односно привредног 
друштва које надлежни орган Општине Пландиште овласти. 

Гарантни рок за радове из става 1. овог члана је три године од дана пријема радова. 
 

Члан 19. 
 

Надлежни орган Општине Пландиште врши постављање, замену, допуну и обнављање саобраћајне 
сигнализације, опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, на основу решења о 
техничком регулисању саобраћаја које издаје општински орган надлежан за послове саобраћаја. 

 
Члан 20. 

 
Прикључење на улицу или општински пут, са земљишта које се граничи са улицом или општинским путем, 

може се обавити само уз дозволу са техничким условима, коју издаје надлежни орган Општине Пландиште. 
 

Члан 21. 
 

Натписи и рекламе у оквиру улице и општинског пута постављају се на основу дозволе са техничким 
условима коју издаје надлежни орган Општине Пландиште. 

Натписе поставља и одржава лице које је захтевало њихово постављање. 
 

Члан 22. 
 

Возило које прекорачује дозвољену тежину, осовинско оптерећење или димензије ванредни превоз на 
локалним путевима може обављати само на основу дозволе надлежног органа Општине Пландиште. 
 

Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету причињену обављањем ванредног превоза 
на јавном путу. 

 
Члан 23. 

 
Надлежни орган Општине Пландиште издаје сагласност за одржавање спортске или друге манифестације 

на локалним путевима. 
Организатор спортске или друге манифестације сноси трошкове забране саобраћаја, преусмеравања 

саобраћаја и обавештавања јавности, као и предузетих мера обезбеђења. 
Организатори манифестације морају сносити трошкове забране саобраћаја, преусмеравање саобраћаја и 

обавештавање јавности и предузетих мера обезбеђења. 
 

Члан 24. 
 

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не 
угрожавају безбедност саобраћаја. 
 

Члан 25. 
 

На раскрсници јавног пута са другим путем и укрштања јавног пута са железничком пругом у истом нивоу, 
морају се обезбедити зоне потребне прегледности у складу са прописима. 
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У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће, остављати предмете и 

материјал, постављати постројења и уређаје и градити објекте, односно вршити друге радње које ометају 
прегледност јавног пута. 

Сопственик, односно корисник земљишта, које се налази у зони потребне прегледности, дужан је да на 
захтев Одељења, уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјал, постројења, уређаје и објекте из става 2. 
овог члана, у циљу обезбеђења прегледности пута. 
 

Члан 26. 
 

Надлежни орган Општине Пландиште води евиденцију улица и општинских путева, путних објеката и 
саобраћајне сигнализације. 
 
 
V.   ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Члан 27. 
 

Средства за финансирање управљања, одржавања и развоја улица, општинских и некатегорисаних путева, 
обезбеђују се из буџета Општине Пландиште. 
 
 
VI.   НАДЗОР 
 

Члан 28. 
 

Надзор над извршавањем одредаба ове одлуке обавља надлежни орган Општине Пландиште, Одељење 
за урбанизам – Служба за инспекцијске послове. 
 
 
VII.   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 29. 
 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај привредно друштво: 
1. ако при извођењу радова на одржавању улице, општинског и некатегорисаног пута или путног објекта 

не поступа сходно одредби члана 13.; 
2. ако раскопава улицу, општински или некатегорисани пут супротно одредбама члана 15.; 
3. ако приликом раскопавања улице, општинског и некатегорисаног пута због хитне поправке подземних 

инсталација не поступи у складу са одредбом члана 17.; 
4. ако поправку оштећеног дела улице, општинског и некатегорисаног пута услед заузећа или 

раскопавања не обави сходно одредбама члана 18.; 
5. ако постављање нових саобраћајних знакова, светлосних саобраћајних знакова, светлосних ознака и 

ознака на коловозу на улицама, општинским и некатегорисаним путевима обавља супротно одредби 
члана 19. 

 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или правном лицу 
новчаном казном од 20.000,00 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара. 
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Члан 30. 

 
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно лице: 
 

1. ако не приступи отклањању оштећења, односно квара и о томе не обавести Одељење сходно члану 
14. став 2.; 

2. ако заузима део улице, општинског и некатегорисаног пута супротно одредби члана 15.; 
3. ако за прикључење са земљишта које се граничи са улицом, општинским и некатегорисаним путем не 

прибави дозволу сходно члану 20.; 
4. ако натписе и рекламе поставља супротно одредбама члана 21. или их неуредно одржава; 
5. ако возило које прекорачује дозвољену тежину, осовинско оптерећење или димензије користи супротно 

одреби члана 22.; 
6. ако без сагласности Одељења одржава спортске и друге манифестације на јавном путу сходно члану 

23.; 
7. ако ограде, дрвеће и засаде поред јавног пута  подиже супротно одредби члана 24.; 
8. ако не поступи по захтеву Одељења за уклањање засада, ограда, дрвећа, предмета, материјала, 

постројења, уређаја и објеката сходно члану 25. став 3. 
 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или правном лицу 
новчаном казном од 20.000,00 динара. 
 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и приватни предузетник новчаном казном од 10.000,00 динара. 
 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 5.000,00 динара. 
 
 
VIII.   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Пландиште''. 
  
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-18/2018-I                                                             
Дана:  15.06.2018. године                                       
ПЛАНДИШТЕ                                      
 
 
 
                                        ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                Ендре Сабо, дипл. инж.производног менаџмента с.р. 
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62. 
 

На основу члана 3 став 1 тачка 8 и члана 4 Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 88/2011 и 104/2016) и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон и 101/2016- др.закон) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 13/2015), Скупштина општине Пландиште 
на седници одржаној дана 15.06.2018. године донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком регулише се делатност обезбеђивања јавног осветљења, утврђују се услови и начин 
обављања ове делатности, одређује ред првенства у обављању делатности у случају више силе или других 
оправданих разлога, надзор и друга питања од значаја за обављање делатности обезбеђивања јавног 
осветљења на територији Општине Пландиште. 

Члан 2. 

Под јавним осветљењем подразумева се систем објеката, уређаја и инсталација за осветљавање површина 
јавне намене. 

Под површином јавне намене подразумевају се: саобраћајнице, улице, тргови, паркови, пешачке површине 
поред стамбених и других објеката, зелене површине у насељима, спортски објекти као и друге површине на 
којима је предвиђена изградња јавног осветљења. 

 
II.  КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ОСВЕТЉЕЊА 

Члан 3. 

Обезбеђивање јавног осветљења обухвата послове снабдевања, одржавања, адаптације, реконструкције и 
изградње објеката и инсталација јавног осветљења и декоративно осветљење.  

Општина Пландиште надлежна је за послове инвестиција, стара се о обезбеђивању услова за обављање 
послова снабдевања, одржавања, адаптације, реконструкције и изградње објеката и инсталација јавног 
осветљења у складу са законом.  

Обављање послова јавног осветљења  и одржавања јавне расвете поверава се правном лицу изабраном у 
поступку јавне набавке.  

Обављање послова декоративног осветљења поверава се правном лицу у поступку избора најповољнијег 
понуђача у складу са Законом о јавним набавкама  (у даљем тексту: понуђач). 
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Члан 4. 

Понуђач из чл. 4 ове Одлуке је дужан да одржава декоративно осветљење објектата у дане државних 
празника, одређених верских празника, значајних културних и других манифестација. 

Понуђач из чл. 4 ове Одлуке је дужан да прибавља, монтира, демонтира, одржава и складишти уређаје за 
декоративно осветљење, у складу са законом. 

Члан 5. 

Ако услед више силе (земљотреса, пожара, суше, поплаве и других непогода) или других оправданих 
разлога Општина Пландиште не може да врши снабдевање и одржавање објеката, уређаја и инсталација јавног 
осветљења у стању функционалне оспособљености и због тога дође до смањених могућности обезбеђивања 
јавног осветљења, дужна је да обезбеди осветљење јавних површина по следећем реду првенства:  

 јавно осветљење главних саобраћајница и објеката од посебног значаја; 

 јавно осветљење тргова;  

 јавно осветљење улица;  

 јавно осветљење пешачких стаза;  

 јавно осветљење спортских објеката. 

Члан 6. 

Средства за обављање делатности обезбеђивања јавног осветљења и одржавања јавне расвете 
обезбеђују се из буџета Општине Пландиште. 

 

III.  ЗАБРАНЕ КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ОСВЕТЉЕЊА 

Члан 7. 

Забрањено је неовлашћено: 

- уклањање, рушење, прљање и оштећење на било који начин објеката, уређаја и инсталација јавног 
осветљења; 

- прикључивање на објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења, осим декоративног осветљења. 
- постављање рекламних паноа, причвршћивање објеката и ствари и лепљење плаката на објекте и 

инсталације јавне расвете; 

Члан 8. 

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши општинска управа надлежна за саобраћај, комуналне и 
инспекцијске послове Општине Пландиште. 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши надлежни орган Општине  Пландиште, Одељење 
за урбанизам – Служба инспекције. 

На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу општине Пландиште у року 
од 15 дана од дана достављања решења.  
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Жалба изјављена на решење комуналног инспектора не задржава његово извршење. 

Члан 9. 
 

Контролу и одржавање комуналног реда у овој области обавља комунална инспекција.  
 
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу комуналних послова, присуством на лицу места:  
 
- спречава нарушавање комуналног реда прописаног овом Одлуком;  
- успоставља нарушени ред применом својих овлашћења утврђених законом;  
- издаје прекршајни налог за прекршаје за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу, у складу 

са одредбама ове одлуке и закона о прекршајима;  
- предузима друге мере у складу са својим овлашћењима прописаним законом. 

 
 
IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:  

1. које уклања, руши, прља и оштећује на било који начин објекте, уређаје и инсталације јавног 
осветљења (члан 7.);  

2. ако се неовлашћено прикључује на објекте, уређаје и инсталације јавне расвете (члан 7.); 
3. ако неовлашћено постави рекламни пано, рекламу, плакат или причврсти објекат; 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000,00 динара.  

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се физичко лице које уклања, руши, прља и оштећује на било који 
начин објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења (члан 7.); 

 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Пландиште". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-16/2018-I 
Дана: 15.06.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
                                ПРЕДСЕДНИК  

                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
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63. 
 

На основу члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/1977, 24/1985, 6/1989 и 
„Сл. гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994 и 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС, и 84/2013 – одлука 
УС), члана 5. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана 32. 
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон и 101/2016- 
др.закон) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 
17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 15.06.2018. године донела је 
 
 

О Д Л У К У 
 О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА 

 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком уређује се сахрањивање умрлих, одређивање и стављање ван употребе гробља, уређивање 

и одржавање гробља, као и други услови везани за обављање погребних услуга на територији општине 
Пландиште. 
  

Члан 2.  
 

Послове сахрањивања на територији општине Пландиште и послове уређивања и одржавања гробља на 
подручју насељеног места Пландиште, као поверене послове од стране јединице локалне самоуправе, обавља 
ЈП „Полет“ Пландиште. 

Послове уређивања и одржавања гробља осталих насељених места, као поверене послове од стране 
јединице локалне самоуправе, обавља ЈП „Полет“ Пландиште. 
 

Члан 3. 
 

Израз корисник употребљен у овој Одлуци, односи се на лице на чији захтев је извршено сахрањивање 
умрлог, лице које је по закону било дужно да исто обезбеди, лице које изврши резервацију гробног места, као и 
други корисници ових комуналних услуга. 
 

II ГРОБЉА 
 

Члан 4. 
 

Гробље је земљиште које је одговарајућим урбанистичким планом одређено за сахрањивање умрлих.  
Гробље у употреби мора да испуњава услове прописане законом.  
Скупштина општине одређује и ставља ван употребе гробље или део гробља. 
Гробље стављено ван употребе или део таквог гробља може се изузетно користити за друге намене, према 

одговарајућем урбанистичким плану и у складу са законом.  
 

Члан 5. 
 

            Гробља се морају користити у складу са општим условима којима се обезбеђује њихова намена, 
коришћење и други услови утврђени законом и овом Oдлуком. 



Стр  -237-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
III  УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА 

 
Члан 6.  

 
Под уређивањем и одржавањем гробља подразумева се опремање простора за сахрањивање, изградња и 

одржавање саобраћајница и стаза, подизање и одржавање зеленила, одржавање чистоће, уређивање, 
опремање и одржавање објеката за погребне услуге, одржавање гробова и гробних места као и обављање 
других послова у вези са уређивањем и одржавањем.  
 

Члан 7.  
 

Уређивање и одржавање гробља обавља се у складу са одредбама ове одлуке и Програмом одржавања 
гробља. 

Програм доноси Јавно предузеће коме су поверени предметни послови, уз сагласност Скупштине општине 
Пландиште. 

Програм из става 2. овог члана нарочито садржи: врсту, обим и динамику радова, као и висину средстава 
потребних за његову реализацију. 
 

Члан 8. 
 

Урбанистичким планом, пројектом гробља, односно планом уређења гробља, простор на гробљу намењен 
за сахрањивање дели се на парцеле унутар којих се налазе гробна места. Парцеле и гробна места обележавају 
се бројевима. 

Под гробним местом у смислу ове одлуке, подразумева се гроб, уређено гробно место и гробница. 
 

Члан 9. 
 

О одржавању гробних места и надгробних обележја на њима, старају се породица, сродници или друга лица 
која преузму обавезу уређивања и одржавања гробних места, који могу уређивање и одржавање гробних места 
поверити Јавном предузећу. 

Ако лица из става 1. овог члана не одржавају гробно место, Јавно предузеће ће их писмено опоменути. 
Ако се и после писмене опомене радови на одржавању не изврше, радове ће на њихов терет извршити 

Јавно предузеће, а по налогу комуналне инспекције. 
 

Члан 10. 
 

На гробљима се могу изводити радови у вези са подизањем споменика, спомен-обележја као и други 
грађевински радови, у складу са овом одлуком  и уз одобрење надлежног органа предузећа које обавља ову 
комуналну делатност. 

Радове из става 1. овог члана могу изводити правна лица и предузетници регистровани за извођење ових 
врста радова.  

Радови на текућем одржавању споменика и спомен-обележја могу се изводити без посебног одобрења из 
става 1. овог члана.  

Под текућим одржавањем, у смислу става 3. овог члана сматра се: замена слике, бојење слова, поправка 
појединих елемената споменика и спомен-обележја, замена дрвених симбола (крст, табла, пирамида и сл.).  
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Члан 11. 

 
Извођач радова на гробљу дужан је да:  
 
1. поднесе скицу објекта, односно споменика и потврду да је обезбеђено коришћење гробног места,  
2. радове обавља у време које одреди предузеће које обавља комуналну делатност,  
3. грађевински материјал уклони одмах по завршетку радова, а у случају прекида или застоја у извођењу 

радова доведе место извођења радова у уредно стање одмах, а најкасније у року од три дана од 
завршетка, односно прекида или застоја,  

4. за превоз материјала користи оне стазе и путеве чијим коришћењем неће нанети штету гробовима и 
гробницама и другим објектима и инсталацијама на гробљу.  

 
Када извођач радова не поступи у складу са ставом 1. тачка 3. и 4. овог члана, Јавно предузеће, ће га 

упозорити и одредити рок у којем је извођач радова дужан да место извођења радова доведе у првобитно 
стање и надокнади евентуално насталу штету, а у супротном ће се то учинити на његов трошак.  
 

Члан 12. 
 

На гробљу је забрањено подизање и постављање обележја и других ознака које нису у вези са сахрањеним 
лицима на гробљу.  

Забрањено је постављање обележја на гробницама, споменицима и спомен-обележјима, који изгледом, 
знацима и натписом вређају патриотска, верска, национална или друга осећања грађана. 

На гробљу је забрањено подизање приватних капела, и споменика виших од 1,8 метара, сађење дрва и 
постављање других спомен-обележја у знак сећања на умрлог.  
 

Члан 13. 
 

Јавно предузеће, може да уклони све додатне предмете и засаде чије је постављање, односно сађење 
забрањено овом Oдлуком, и то о трошку корисника гробног места. 
 
 

IV  САХРАЊИВАЊЕ 
 

Члан 14. 
 

Под сахрањивањем, у смислу ове Oдлуке, подразумева се покопавање посмртних остатака умрлог, као и 
друге радње које се предузимају у том циљу. 

Члан 15. 
 

Сахрањивање се обавља на гробљу које је у употреби, на начин прописан законом и овом Oдлуком. 
 

Члан 16. 
 

Сахрањивање се може извршити након утврђивања смрти, а најраније по истеку 24 часа од момента 
наступања смрти. 
 

Члан 17.  
 

Сахрањивање се пријављује Јавном предузећу, које обавља предметне послове најмање 12 сати пре 
сахране. 
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На основу потврде о смрти, Јавно предузеће и одређује дан и време сахране у споразуму са лицем које је 

пријавило сахрану.  
 
Јавно предузеће, које обавља погребну делатност дужно је да за сахрањивање умрлих обезбеди рад 

службе сваког дана, и то:  
 

            - од 1. маја до 30. септембра од 8,00 до 19,00 сати,  
            - од 1. октобра до 30. априла од 8,00 до 16,30 сати.  
 

Члан 18. 
 

По пријави за сахрањивање, Јавно предузеће одређује гробно место за сахрањивање и издаје потврду 
члану породице, сроднику или другом лицу које је поднело пријаву за сахрањивање или лицу које сноси 
трошкове сахрањивања.  
 

Члан 19. 
 

Трошкове сахрањивања сносе лица која су била дужна да умрлог за живота издржавају или да се старају о 
његовом сахрањивању. 

Ако не постоје лица која су дужна да обезбеде сахрањивање, трошкове сахрањивања сноси Oпштина на 
чијој територији је умрли имао последње пребивалиште, а ако се не може утврдити последње пребивалиште 
умрлог, трошкове сноси Oпштина на чијој територији је умрло сахрањено лице, односно на чијој територији су 
пронађени посмртни остаци умрлог. 

Општина која је обезбедила сахрањивање умрлог лица има право на накнаду трошкова од лица која су била 
дужна да обезбеде сахрањивање, односно из заоставштине умрлог. 
 

Члан 20.  
 

Гробница, гробно место се може унапред резервисати на основу уговора и уз накнаду, независно од пријаве 
сахрањивања.  

За потребе своје породице могу се унапред  резервисати највише два  гробна места, за чланове уже 
породице који имају пребивалиште на подручју општине. 
       Лица која немају пребивалиште на територији Oпштине могу вршити резервацију гробних места под 
посебним условима и уз посебну накнаду. 
 

Члан 21.  
 

Јавно предузеће мора најкасније два часа по завршетку погребне свечаности, да затвори гробно место, 
односно обликује гробну хумку, постави надгробна обележја и распореди донето цвеће и венце. 
 

Члан 22. 
 

Сахрањивање неидентификованих умрлих лица обавља се у року од 3 дана. 
Сахрањивање лица из става 1. овог члана, извршиће се на основу акта надлежног органа, којим је утврђена 

чињеница да је лице неидентификовано.  
 

Члан 23. 
 

Посмртни остаци сахрањених почивају у гробном месту у року одређеном законом.  
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Члан 24. 

 
У исто гробно место не може се извршити сахрањивање, ако од претходне сахране није протекао рок 

утврђен Законом. 
 

Члан 25. 
 

На писмени захтев или уз писмену сагласност породице, сродника и других лица умрлог може се дозволити 
ексхумација ради преноса посмртних остатака у други гроб или гробно место, на гробљу у граду, селу или ван 
града или ван села, пре истека прописаног рока почивања.  

Уз захтев за ексхумацију прилажу се потврда предузећа, коме је поверено уређивање и одржавање гробља, 
о обезбеђењу гробног места и одобрење санитарног инспектора. Решење о ексхумацији издаје Општинска 
управа Општине Пландиште.  

Трошкове ексхумације и преноса посмртних остатака сносе лица из става 1. овог члана.  
 

Члан 26.  
 

Јавно предузеће коме је поверено обављање послова сахрањивања, дужно је да води евиденцију парцела 
и гробних места, сахрањених лица са уписаним презименом, именом оца и именом сахрањеног, датумом и 
местом рођења, датумом и местом смрти и датумом и местом сахране, бројем гробног места, подацима о лицу 
које је сносило трошкове сахране и друге евиденције у вези са обављањем ове комуналне делатности. 
 
 

V РЕД НА ГРОБЉУ 
 

Члан 27. 
 

На гробљу се мора одржавати ред и мир.  
Јавно предузеће коме је поверено обављање ове комуналне делатности, прописује одржавање реда на 

гробљу.  
На видном месту, на улазу у гробље, истичу се одредбе о одржавању реда на гробљу.  

 
Члан 28. 

 
Гробље које је у употреби мора бити отворено сваког дана, и то у периоду од 1. априла до 30. септембра, од 

7,00 до 19,00 сати, а у периоду од 1. октобра до 31. марта - од 7,00 до 17,00 сати.  
 

Члан 29. 
 

На гробљу је забрањено: 
  
1. улажење и задржавање ван времена када гробље није отворено за посетиоце,  
2. приступ деци млађој од 10 година без пратње одраслог лица,  
3. увођење животиња,  
4. оштећење гробова, гробница и објеката који служе за одржавање и коришћење гробља,  
5. нарушавање мира на гробљу, 
6. вожење бицикала, мотора и другог моторног возила ако то није одобрено посебном дозволом Јавног 

предузећа, 
7. на стазама, путевима и зеленим површинама стварати нечистоћу, бацати увело цвеће и друге 

предмете, 
8. друге радње, чије забране пропише предузеће које обавља комуналну делатност.  
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VI СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
Члан 30. 

 
Средства за обављање комуналне делатности сахрањивања обезбеђују се из цене комуналне услуге коју 

плаћају корисници услуга. 
Средства за уређивање и одржавање гробља обезбеђују се из средстава Јавног предузећа, средстава 

намењених за комунално опремање, резревације гробних места, накнаде за уређивање и одржавање гробља, 
као и других извора у складу са законом. 
 

Члан 31. 
 

За сахрањивање и друге услуге, Јавно предузеће, утврђује цену услуге на основу елемената за образовање 
цена комуналних услуга утврђених Законом о комуналним делатностима, уз сагласност надлежног органа 
оснивача, у складу са Законом. 
 

VII  НАДЗОР 
 

Члан 32. 
 

Надзор над применом ове Oдлуке врши Општинска управа општине Пландиште. 
Послове инспекцијског надзора над применом ове Oдлуке врши комунални инспектор.  

 
 

VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 33. 
  

Новчаном казном у износу од 60.000,00 динара казниће се за прекршај ЈП „Полет“ Пландиште, које обавља 
ову комуналну делатност ако:  
 

1. врши сахрањивање на месту и начин супротан условима прописаним законом, односно овом Одлуком,  
2. не донесе акт о реду на гробљу и исти не истакне на видно место,  
3. се не придржава прописаног радног времена гробља, 
4. се не придржава радног времена о раду службе за сахрањивање, 
5. не води евиденцију о гробовима, гробницама, споменицима и другим предметима на гробљу, 

сахрањеним лицима, као и објектима који припадају гробљу.  
 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у ЈП „Полет“ Пландиште у износу од 10.000,00 
динара.  
 

Члан 34. 
 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 казниће се за прекршај правно лице, ако приликом извођења радова 
на гробљу и гробовима поступа супротно члану 11. ове Oдлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу, новчаном казном у износу 
10.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, новчаном казном у износу 50.000,00 динара.  
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Члан 35. 

 
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице које поступи противно 

одредбама члана 9., 11. и 12. ове Одлуке.  
 

Члан 36. 
 

Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако поступа супротно члану 29. 
ове Одлуке. 
 
 

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 37. 
 

         Јавно предузеће, коме се повери уређивање и одржавање гробља,  дужно је да у року од три месеца од 
дана ступања на снагу ове Oдлуке донесе Програм одржавања, као и акт о одржавању реда на гробљу, у 
складу са одредбама ове Oдлуке.  
 

Члан 38. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке  престаје да важи Одлука о сахрањивању и гробљима („Службени лист 
општине Пландиште“, број 23/2014 ) и Одлука о измени одлуке о сахрањивању и гробљима („Службени лист 
општине Пландиште“, број 11/2017). 
 

Члан 39. 
 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-15/2018-I 
Дана: 15.06.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
                        ПРЕДСЕДНИК  

                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                         Ендре Сабо, дипл. инж.производног менаџмента с.р. 
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64. 
 

На основу 48. Законом о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - 
др. закон), члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, 
бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела 
је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 

2017. ГОДИНИ 
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Општинског већа Општине Пландиште за 2017. години, број 
020-10/2018-III од  24.05.2018. године. 

 
 

II 
 

Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“.  
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-32/2018-I 
Датум: 15.06.2018. године       
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                              Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
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65. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 44. Закона о култури („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.)  и  члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине 
Пландиште, на седници одржаној дана 15.06.2018.  године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ 

ПОСЛОВАЊУ СА ГОДИШЊИМ ОБРАЧУНОМ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕЛА ЦРКВА ЗА 2017. 
ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду Историјског архива Бела Црква за 2017. годину, који 
је усвојио Управни одбор Историјског архива Бела Црква Одлуком број 96/18 од 27.02.2018. године и 
на  Извештај о финансијском пословању са Годишњим обрачуном за период 01.01.2017.-31.12.2017. 
године, који је усвојио Управни одбор Историјског архива Бела Црква Одлуком број 98/18 од 
27.02.2018. године.   
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“.  
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020- 3/2018-I 
Датум: 15.06.2018.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
                                                                                                    

           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
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66. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 44. Закона о култури („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.)  и  члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 15.06.2018.  године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду Народне библиотеке Пландиште у 2017. годину, који 
је усвојио Управни одбор Народне библиотеке Пландиште Одлуком број 39/2018 од 14.03.2018. 
године и на  Финансијски извештај Народне библиотеке Пландиште за 2017. годину, који је усвојио 
Управни одбор Народне библиотеке Пландиште  Одлуком број 40/2018 од 14.03.2018. године.  
 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“.  
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-6/2018-I 
Датум: 15.06.2018.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
                                                                                                     

           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
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67. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 44. Закона о култури („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.)  и  члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 15.06.2018.  године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПРИХОДА И 

РАСХОДА ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВУК КАРАЏИЋ“ 
ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ  

 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на   Извештај о раду Културно образовног центра „Вук Караџић“ 
Пландиште за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године, који је усвојио Управни одбор Културно 
образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште Одлуком број 30/2018 од 28.02.2018. године и на  
Финансијски извештај прихода и расхода по завршном рачуну за период од 01.01.2017. до 
31.12.2017. године, који је усвојио Управни одбор Културно образовног центра „Вук Караџић“ 
Пландиште Одлуком број 30-1/2018 од 28.02.2018. године.  

    
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“.  
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-7/2018-I 
Датум: 15.06.2018.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

                                                                                                        
 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
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68. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 13. 13а. и 159. Закона о здравственој 
заштити(„Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2016 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 
45/2013 – др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017 – др. закон)  и  члана 40. став 1. тачка 22. 
и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 
3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 15.06.2018.  године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА ДОМА ЗДРАВЉА  

„1. ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2017.-31.12.2017. 
 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извршење плана рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за 
период  01.01.2017.-31.12.2017. који је усвојио Управни одбор Дома здравља „1 октобар“ Пландиште 
Одлуком број 173 од 25.04.2018. године.   

 
II 

 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“.  

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-9/2018-I 
Датум: 15.06.2018.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 

 
                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
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69. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 209. Закона о социјалној заштити („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2011), члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. 
лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и  члан 4. став 1. Одлуке о социјалној 
заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 24/2017), Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 15.06.2018.  године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА КОЈЕ 

СУ ФИНАНСИРАНЕ ИЗ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  
 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Наративни Извештај о раду Центра за социјални рад Пландиште за 
2017. који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад Одлуком број 3-55100-1-1/18 од 
27.02.2018. године и на Финансијски извештај Центра за социјални рад за 2017. годину о правима и 
услугама које су финансиране из буџета општине Пландиште, који је усвојио Управни одбор Центра 
за социјални рад Одлуком број 3-55100-1-1/18 од 27.02.2018. године. 
 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“.  
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 551-5/2018-I 
Датум: 15.06.2018.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
                                                                                                       
 
 

         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -249-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
70. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 6, 7, 9. и 13. Закона о Црвеном крсту 
(„Сл. гласник РС“, број 107/2005) и  члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине 
Пландиште  на седници одржаној дана 15.06.2018.  године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЦРВЕНОГ 

КРСТА ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду и Финансијски извештај Црвеног крста Пландиште за 
2017. годину, који је усвојила Скупштина Црвеног крста Пландиште Одлуком број 47-2/18 од 
29.03.2018. године.  

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“.  
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020- 8/2018-I 
Датум: 15.06.2018.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
                                                                                                       

          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -250-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
71. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и  члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. 
Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), 
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 15.06.2018.  године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2017. 
ГОДИНЕ 

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Финансијски извештај Предшколске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште за период од јануара до 31. децембра 2017. године, који је усвојио Управни одбор 
Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште Одлуком број 60-75-1 од 27.02.2018. године.  
 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“.  
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-24/2018-I 
Датум: 15.06.2018.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -251-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
72. 
 

На основу  члана 32. и 74.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 101/2016 - др. закон), члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
16/2008,17/2012 и 3/2015) и члана 48. Одлуке о Месним заједницама („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
11/2013 и 24/2017),  Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела је 

 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду  МЗ Пландиште за 2017. годину, који је усвојио 
Савет МЗ Пландиште Одлуком број   35/2018 од 27.02.2018. године и на Финансијски извештај МЗ 
Пландиште за 2017. годину који је усвојио Савет МЗ Пландиште Одлуком број   36/2018 од 
27.02.2018. године. 

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-23/2018-I 
Датум: 15.06.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                              
                                           
                                       ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -252-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
73. 
 

На основу  члана 32. и 74.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 101/2016 - др. закон), члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
16/2008,17/2012 и 3/2015) и чланом 48. Одлуке о Месним заједницама („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
11/2013 и 24/2017),  Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела је 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ВЕЛИКА ГРЕДА ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду  МЗ Велика Греда за 2017. годину, који је усвојио 
Савет МЗ Велика Греда  Одлуком број   33/18 од 27.02.2018. године и на Финансијски извештај МЗ 
Велика Греда за 2017. годину, који је усвојио Савет МЗ Велика Греда  Одлуком број   32/18 од 
27.02.2018. године. 
 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-31/2018-I   
Датум: 15.06.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     
                                                                                 
        
                                                                                
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -253-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
74. 
 

На основу  члана 32. и 74.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 101/2016 - др. закон), члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
16/2008,17/2012 и 3/2015) и чланом 48. Одлуке о Месним заједницама („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
11/2013 и 24/2017),  Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела је 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ  ХАЈДУЧИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду  МЗ Хајдучица  за 2017. годину, који је усвојио Савет 
МЗ Хајдучица  Одлуком број   07/2018 од 27.02.2018. године и на Финансијски извештај МЗ 
Хајдучица за 2017. годину, који је усвојио Савет МЗ Хајдучица Одлуком број   06/2018 од 27.02.2018. 
године. 
 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-30/2018-I   
Датум: 15.06.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     
                                                                                        
                                                                                
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -254-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
75. 
 

На основу  члана 32. и 74.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 101/2016 - др. закон), члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
16/2008,17/2012 и 3/2015) и чланом 48. Одлуке о Месним заједницама („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
11/2013 и 24/2017),  Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела је 
 

 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРИ ЛЕЦ ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду  МЗ Стари Лец за 2017. годину, који је усвојио Савет 
МЗ Стари Лец  Одлуком број   10/2018 од 27.02.2018. године и на Финансијски извештај МЗ Стари 
Лец за 2017. годину, који је усвојио Савет МЗ Стари Лец Одлуком број   09/2018 од 27.02.2018. 
године. 
 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-29/2018-I   
Датум: 15.06.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     
                                                                                        
                                                                                
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -255-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
76. 
 

На основу  члана 32. и 74.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 101/2016 - др. закон), члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
16/2008,17/2012 и 3/2015) и чланом 48. Одлуке о Месним заједницама („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
11/2013 и 24/2017),  Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела је 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ДУЖИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду  МЗ Дужине за 2017. годину, који је усвојио Савет МЗ 
Дужине  Одлуком број   4/2018 од 27.02.2018. године и на Финансијски извештај МЗ Дужине за 2017. 
годину, који је усвојио Савет МЗ Дужине Одлуком број   03/2018 од 27.02.2018. године. 
 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-28/2018-I   
Датум: 15.06.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     
                                                                                        
                                                                                
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -256-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
77. 

 

На основу  члана 32. и 74.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 101/2016 - др. закон), члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
16/2008,17/2012 и 3/2015) и чланом 48. Одлуке о Месним заједницама („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
11/2013 и 24/2017),  Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела је 
 
 

      Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ МАРКОВИЋЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду  МЗ Марковићево за 2017. годину, који је усвојио 
Савет МЗ Марковићево  Одлуком број   04/2018 од 27.02.2018. године и на Финансијски извештај МЗ 
Марковићево за 2017. годину, који је усвојио Савет МЗ Марковићево Одлуком број   03/2018 од 
27.02.2018. године. 
 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-27/2018-I   
Датум: 15.06.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     
                                                                                        
                                                                                
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -257-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
78. 
 
На основу  члана 32. и 74.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 
101/2016 - др. закон), члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
16/2008,17/2012 и 3/2015) и чланом 48. Одлуке о Месним заједницама („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
11/2013 и 24/2017),  Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела је 

 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ МИЛЕТИЋЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду  МЗ Милетићево за 2017. годину, који је усвојио Савет 
МЗ Милетићево  Одлуком број   08/2018 од 27.02.2018. године и на Финансијски извештај МЗ 
Милетићево за 2017. годину, који је усвојио Савет МЗ Милетићево Одлуком број   07/2018 од 
27.02.2018. године. 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-26/2018-I   
Датум: 15.06.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     
                                                                                        
 
                                                                                
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -258-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
79. 
 

На основу  члана 32. и 74.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 101/2016 - др. закон), члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
16/2008,17/2012 и 3/2015) и чланом 48. Одлуке о Месним заједницама („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
11/2013 и 24/2017),  Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела је 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ СОКОЛАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду  МЗ Банатски Соколац за 2017. годину, који је 
усвојио Савет МЗ Банатски Соколац  Одлуком број   5/2018 од 27.02.2018. године и на Финансијски 
извештај МЗ Барице за 2017. годину, који је усвојио Савет МЗ Барице Одлуком број   4/2018 од 
27.02.2018. године. 
 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-25/2018-I   
Датум: 15.06.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     
                                                                                        
           
                                                                      
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -259-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
80. 
 

На основу  члана 32. и 74.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 101/2016 - др. закон), члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 48. Одлуке о Месним заједницама („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
11/2013 и 24/2017)  Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела је 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЈЕРМЕНОВЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду  МЗ Јерменовци за 2017. годину, који је усвојио 
Савет МЗ Јерменовци Одлуком број   10/2018 од 23.02.2018. године и на Финансијски извештај МЗ 
Јерменовци за 2017. годину, који је усвојио Савет МЗ Јерменовци Одлуком број   11/2018 од 
23.02.2018. године. 
 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-22/2018-I 
Датум: 15.06.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     
                                                                
                         
                                          ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                               Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -260-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
81. 
 

На основу  члана 32. и 74.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 101/2016 - др. закон), члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
16/2008,17/2012 и 3/2015) и чланом 48. Одлуке о Месним заједницама („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
11/2013 и 24/2017),  Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела је 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ БАРИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду  МЗ Барице за 2017. годину, који је усвојио Савет МЗ 
Барице Одлуком број   4/2018 од 23.02.2018. године и на Финансијски извештај МЗ Барице за 2017. 
годину, који је усвојио Савет МЗ Барице Одлуком број   5/2018 од 23.02.2018. године. 
 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-21/2018-I   
Датум: 15.06.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     
                                                                                        
                                                                                
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                         Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -261-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
82. 
 

На основу  члана 32. и 74.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 101/2016 - др. закон), члана 40. и 120. („Сл. лист општине Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 
48. Одлуке о Месним заједницама („Сл. лист oпштине Пландиште“, бр. 11/2013 и 24/2017),  Скупштина општине 
Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела је 

 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ МАРГИТА ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
 
I 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду  МЗ Маргита за 2017. годину, који је усвојио Савет 

МЗ Маргита Одлуком број   3/2018 од 23.02.2018. године и на Финансијски извештај МЗ Маргита за 
2017. годину који је усвојио Савет МЗ Маргита Одлуком број   4/2018 од 23.02.2018. године. 

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-20/2018-I 
Датум: 15.06.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                                                                        
 
 
 
                                         ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -262-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
83. 
 

На основу  члана 32. и 74.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 101/2016 - др. закон), члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“ бр. 
16/2008,17/2012 и 3/2015) и члана 48. Одлуке о Месним заједницама („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
11/2013 и 24/2017)  Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела је 

 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ КУПИНИК ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду  МЗ Купиник за 2017. годину, који је усвојио Савет 
МЗ Купиник Одлуком број   4/2018 од 23.02.2018. године и на Финансијски извештај МЗ Купиник те за 
2017. годину који је усвојио Савет МЗ Купиник Одлуком број   5/2018 од 23.02.2018. године. 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-18/2018-03-IV 
Датум: 15.06.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     
                                                                                        
                                      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                  Ендре Сабо, дипл.инж.произ.менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -263-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
84. 
 

На основу  члана 32. и 74.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 101/2016 - др. закон), члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 48. Одлуке о Месним заједницама („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
11/2013 и 24/2017)  Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела је 
 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ВЕЛИКИ ГАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду  МЗ Велики Гај за 2017. годину, који је усвојио Савет 
МЗ Велики Гај Одлуком број   6/2018 од 23.02.2018. године и на Финансијски извештај МЗ Велики Гај 
за 2017. годину, који је усвојио Савет МЗ Велики Гај Одлуком број   7/2018 од 23.02.2018. године. 
 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-19/2018-I 
Датум: 15.06.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     
                                                                                        
 
 
                                          ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -264-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
85. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 
83/2014), члана 44. став 4.  и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 
дана 15.06.2018. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 
I 
 

У Решењу о образовању Савета за здравље општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 31/2017) мења се члан VIII и гласи: 
 
„Председник Савета има право на месечну надокнаду у висини коефицијента 0,5 за изабрана лица у 
органима и службама локалне власти према Закону о платама у државним органима и јавним 
службама Републике Србије, као и путне трошкове. 
Заменик председника и чланови Савета имају право на месечну надокнаду у висини коефицијента 
0,2 за изабрана лица у органима и службама локалне власти према Закону о платама у државним 
органима и јавним службама Републике Србије, као и путне трошкове.“ 
 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном листу Општине 
Пландиште“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-32/2018-I 
Дана: 15.06.2018. године    
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 



Стр  -265-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
86. 
 

На основу члана 39. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - 
др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120.  Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште,  на седници одржаној 15.06.2018. 
године, донела је  

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  

ПЛАНДИШТЕ 
 
 

I  
 

БИЉАНА ЈУНАЧКОВ дипломирани филозоф из Велике Греде, РАЗРЕШАВА се функције директора 
Народне библиотеке Пландиште 06.07.2018. године, због истека мандата . 

 
 
II  

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.  
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Правни основ за доношење овог Решења је у члану 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члану 40. став 1. тачка 10. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015) који прописује да Скупштина 
општине Пландиште именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте. 

Чланом 39. Закона о култури  („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.)  утврђено је 
да дужност директора установе престаје истеком мандата. 

Биљана Јуначков именована је Решењем о именовању директорке Народне библиотеке Пландиште  број 
02-37/2014-I од 30.06.2014. године на мандат од 4 године који почиње 06.07.2014. године. 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 
07.06.2018. године утврдила је Предлог Решења о разрешењу директора Народне библиотеке 
Пландиште и доставила га Скупштини Општине Пландиште на разматрање и усвајање.  

    
 

У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву Решења. 
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Решење доставити: 

 
1. Биљани Јуначков, Велика Греда, 
2. Народној библиотеци Пландиште, 
3. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и  локалну пореску 

администрацију,  
4. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине 
5. Архиви. 

 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-31/2018-I 
Дана: 15.06.2018. године        
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 

 
                                                                                                                                 

   ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ендре Сабо, дипл.инж.производног менаџмента с.р. 
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87. 
 

На основу члана 35. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), 
члана 17. став 5. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/2011), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - 
др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015), а по добијеној Сагласности Градске библиотеке из Вршца број 
104/2018 од 04.06.2018. године, Скупштина општине Пландиште,  на седници одржаној 15.06.2018. године, 
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  

ПЛАНДИШТЕ 
 
 
I  
 

ЈУНАЧКОВ БИЉАНА, дипломирани филозоф из Велике Греде, ИМЕНУЈЕ се за директора Народне 
библиотеке Пландиште од 07.07.2018.године. 
 

II 
  

Мандат именоване траје четири године.  
 

III 
  

Права и обавезе директора биће уређена Уговором о раду закљученим између Управног одбора Народне 
библиотеке Пландиште и директора.  
 

IV  
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општина Пландиште".  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Правни основ за доношење овог Решења је у члану 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члану 40. став 1. тачка 10. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015) који прописује да Скупштина 
општине Пландиште именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте. 
Чланом 35. Закона о култури  („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.) прописана је 
процедура за именовање директора установе културе. Досадашњем директору Народне библиотеке 
Пландиште Биљани Јуначков истиче мандат 06.07.2018. године, на основу чега је Управни одбор Народне 
библиотеке Пландиште у складу са чл. 35. Закона о култури  („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 
30/2016 – испр.), 16.маја 2018. године расписао Конкурс, који је објављен у листу „Послови“. По спроведеном 
конкурсу Управни одбор Народне библиотеке Пландиште на седници одржаној 31.05.2018. године утврдио је 
образложени предлог листе кандидата за директора Народне библиотеке Пландиште  бр. 72/2018 и доставио га 
оснивачу, као и Записник о обављеном разговору са кандидатом.  
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На основу члана 17. става 5. Закона о библиотечко-информационој делатности  („Сл гласник РС“, бр. 52/2011) 
Градска библиотека из Вршца у функцији матичне библиотеке дала је Сагласност за именовање Биљане 
Јуначков за директора Народне библиотеке Пландиште бр. 104/2018 од 04.06.2018.године.  
Мандат директора је одређен законом и траје 4 године, а сва права и обавезе биће уређени уговором о раду 
који закључује директор са Управним одбором. 
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 
07.06.2018. године утврдила је Предлог Решења о именовању директора Народне библиотеке 
Пландиште и доставила га Скупштини Општине Пландиште на разматрање и усвајање.     
            
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
            Решење доставити: 
 

1. Биљани Јуначков, Велика Греда, 
2. Народној библиотеци Пландиште, 
3. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и  
4. локалну пореску администрацију,  
5. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине 
6. Архиви. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-30/2018-I  
Дана: 15.06.2018. године       
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                 Ендре Сабо, дипл.инж.производног менаџмента с.р. 
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88. 
 

На основу члана 116.  Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине 
Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ 
 

 
I 
 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови  Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште, због истека мандата: 

 
1. ДУШИЦА БОСАНКИЋ  из Пландишта,  
2. МИРЈАНА АНГЕЛОВСКИ  из Пландишта, 
3. СОФИЈА ГЛАМОЧЛИЈА из Велике Греде,  
      представнице локалне самоуправе, 
 
4.    АЛЕКСАНДРА НОВАКОВИЋ из Пландишта, 

 5.    НАТАША ТАПАЛАГА из Јаношика, 
 6.    ГОРАНКА ШКОРИЋ из Пландишта, 
        представнице запослених, 
 

7.    ДРАГАН БЈЕЉАЦ из Пландишта, 
 8.    ВЕСНА БОРИСАВЉЕВИЋ из Пландишта, 
 9.    ВЕДРАНА КРСТИЋ МИЛИВОЈЕВИЋ из Пландишта, 

       представници  родитеља. 
 
 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 

број: 88/2017) утврђено је да чланове органа управљања именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а чланом 117. ставом 1. истог закона да  мандат чланова органа управљања 
односно  управног одбора траје четири године.  

Управни одбор Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште именован је Решењем 
Скупштине општине Пландиште, број: 02-29/2014-I од  23.05. 2014. године  („Сл лист општине 
Пландиште“, број 8/2014) и за време трајања мандата Управног одбора Скупштина општине 
Пландиште је разрешила и именовала поједине чланове Управног одбора решењима бр. 02-2/2015-I 
од  27.02.2015. године („Сл лист општине Пландиште“, број 3/2015), 02-77/2015-I и  02-78/2015-I од 
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30.11.2015. године („Сл лист општине Пландиште“, број 20/2015) и 02-116/2016-I и  02-115/2016-I од 
06.02.2017. године („Сл лист општине Пландиште“, број 6/2017).            

 
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 

24.05.2018. године, као овлашћени предлагач, утврдила је Предлог Решења о разрешењу чланoва  
Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште и доставила га Скупштини 
Општине Пландиште на разматрање и усвајање.  

    
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
У смислу члана 116 став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“, број: 88/2017), ово решење је коначно у управном поступку.  
                        

                                               
Решење доставити: 
 

1. Душици Босанкић из Пландиштa, 
2. Мирјани Ангеловски из Пландиштa, 
3. Софији Гламочлији из Велике Греде, 
4. Александри Новаковић из Пландиштa, 
5. Наташи Тапалага из Јаношика, 
6. Горанки Шкорић из Пландишта, 
7. Драгану Бјељац из Пландиштa, 
8. Весни Борисављевић из Пландиштa, 
9. Ведрани Крстић Миливојевић из Пландишта, 
10. ПУ  „Срећно детињство“ Пландиште, 
11. Одељењу за друштвене делатности и  послове органа општине  и 
12. Архиви. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-21/2018-I 
Дана:  15.06.2018. године             
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                   Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
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89. 
 

Нa основу члана 116. Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине 
Пландиште, на седници одржаној  15.06.2018. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
 
I 
 
 

ИМЕНУЈУ СЕ  за чланове Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“  Пландиште 
 
 

1. СОФИЈА ТРБОЈЕВИЋ   из Велике Греде,  
2. ДУШИЦА ЧАБИЛОВСКИ из Пландишта, 
3. МИРЈАНА АНГЕЛОВСКИ из Пландишта,  
као представници локалне самоуправе, 

 
4. ОЛИВЕРА ГОЈКОВИЋ из Хајдучице, 
5. БОЈАНА ЗИЗОВСКИ из Пландишта, 
6. МИРЈАНА ШТУЛИЋ из Пландишта, 
као представници запослених,  
 
7. ДИЈАНА КОЛЕВСКИ из Пландишта, 
8. ДРАГАН БЈЕЉАЦ  из Пландишта и  
9. ВЕСНА БОРИСАВЉЕВИЋ из Пландишта, 
као представници  родитеља. 

 
 

II 
 
 

Мандат именованих траје четири године. 
 
 

III 
 
 

     Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
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O б р а з л о ж е њ е 

 
 

Чланом 116. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС“, бр. 
88/2017) утврђен је састав и именовање ограна управљања-управног одбора предшколских 
установа.  Чланове управног  одбора предлажу васпитно-образовно веће, из реда запослених, савет 
родитеља, из реда родитеља  и јединица локалне самоуправе. 
 

Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача. 
 

Локална самоуправа, као овлашћени предлагач, предложила је  да се за чланове Управног одбора  
Предшколске установе „Срећно детињство“  Пландиште именују Софија Трбојевић из Велике Греде, Душица 
Чабиловски из Пландишта и Мирјана Ангеловски из Пландишта. Образовно-васпитно веће Предшколске 
установе „Срећно детињство“  Пландиште, као овлашћени предлагач, предложило је да се за чланове Управног 
одбора Предшколске установе „Срећно детињство“  Пландиште именују Оливера Гојковић из Хајдучице, Бојана 
Зизовски из Пландишта и Мирјана Штулић из Пландишта и Савет родитеља Предшколске установе „Срећно 
детињство“  Пландиште предложио је да се за чланове Управног одбора  Предшколске установе „Срећно 
детињство“  Пландиште именују Дијана Колевски из Пландишта, Драган Бјељац из Пландишта и Весна 
Борисављевић из Пландишта. 
    

За кандидате  прибављени су подаци из казнене евиденције МУП Републике Србије којим се потврђује да 
иста немају осуде са правним последицама сходно члану 116. ставу 9. тачки 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања (Службени гласник РС“, бр. 88/2017). 
 

Национални савет румунске националне мањине  дао је позитивно мишљење на предложене чланове 
Управног одбора испред јединице локалне самоуправе Предшколске установе „Срећно детињство“  Пландиште 
број 88/18 од 24.04.2018. године и то  за Душицу Чабиловски из Пландишта, Мирјану Ангеловски из Пландишта 
и Софију Трбојевић из Велике Греде, што је у складу са чланом 116. став 7. истог Закона. 
 

Национални савет мађарске националне мањине  доставиo је Закључак о поступку замене чланова 
Управног одбора Предшколске установе   Ев.број V/Z/90/2018  од 24. априла 2018.  којим подржавају именовање 
Душице Чабиловски из Пландишта, Мирјане Ангеловски из Пландишта и Софије Трбојевић из Велике Греде за 
чланове Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“  Пландиште, што је у складу са чланом 
116. ставом 7. истог Закона. 
 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 24.05.2018. 
године утврдила је Предлог Решења о именовању  чланова Управног одбора Предшколске установе „Срећно 
детињство“  Пландиште и доставила га Скупштини Општине Пландиште на разматрање и усвајање.    
  

У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

У смислу члана 116. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017), ово решење је коначно у управном поступку. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -273-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
Решење доставити: 
 
1. Софији Трбојевић, Велика Греда,   
2. Душици Чабиловски, Пландиштe,  
3. Мирајани Ангеловски, Пландиште, 
4. Оливери Гојковић, Хајдучица, 
5. Бојани Зизовски, Пландиште, 
6. Мирајни Штулић, Пландиште, 
7. Дијани Колевски, Пландиште 
8. Драгну Бјељац, Пландиште,  
9. Весни Борисављевић, Пландиште, 
10. ПУ „Срећно детињство“ Пландиште,   
11. Одељењу за друштвене делатности и повереничке послове и 
12. Архиви. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА VОЈVОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-223/2018-I 
Дана:  15.06.2018. године      
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
 
                                                                  

                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                   Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -274-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
90. 
 

На основу члана 116.  Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине 
Пландиште, на седници одржаној 15.06.2018. године, донела је 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 
 

 
 
 

I 
 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови  Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, 
због истека мандата: 

 
1. ДОНЕВСКИ ИГОР  из Пландишта,  
2. НАЂ АНДРЕА  из Јерменоваца, 
3. ГРБИЋ МИРЈАН из Пландишта,  
      представници локалне самоуправе, 
 
4.   НИСТОР КРИСТИЈАН из Пландишта, 

 5.   ТАДИЋ ЈЕЛЕНА из Банатског Новог Села, 
 6.   ГОМБАР ЕВА из Јерменоваца, 
       представници Наставничког већа, 
 

7.   ДРАКУЛИЋ ГОРДАНА из Пландишта, 
 8.   ХАЈДУКОВИЋ БОГДАН из Пландишта, 
 9.   МОРИЦ ЕРЖЕБЕТ из Јерменоваца, 

      представници Савета родитеља. 
 
 
 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -275-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 

број: 88/2017) утврђено је да чланове органа управљања именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а чланом 117. ставом 1. истог закона да  мандат чланова  школског одбора 
траје четири године.  

 
Школски одбор Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште именован је Решењем 

Скупштине општине Пландиште, број: 02-30/2014-I од  23.05.2014 године,  („Сл лист општине 
Пландиште“, број 8/2014) и за време трајања мандата Школског одбора Скупштина општине 
Пландиште је разрешила и именовала поједине чланове Школског одбора решењима бр. 02-
81/2015-I и  02-82/2015-I од 30.11.2015. године („Сл лист општине Пландиште“, број 20/2015) и 02-
97/2016-I и  02-99/2016-I од 19.10.2016. године („Сл. лист општине Пландиште“, број 23/2016).     

        
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 

24.05.2018. године, као овлашћени предлагач, утврдила је Предлог Решења о разрешењу чланoва  
Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште и доставила га Скупштини 
Општине Пландиште на разматрање и усвајање.  

    
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
У смислу члана 116. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“, број: 88/2017), ово решење је коначно у управном поступку.                
                                               

Решење доставити: 
 

1. Доневски Игору, Пландиште, 
2. Нађ Андреи, Јерменовци, 
3. Грбић Мирјану, Пландиште, 
4. Нистор Кристијану, Пландиште, 
5. Тадић Јелени, Банатско Ново Село, 
6. Гомбар Еви, Јерменовци, 
7. Дракулић Гордани , Пландиште, 
8. Хајдуковић Богдану, Пландиште, 
9. Мориц Ержебет , Јерменовци, 
10. ОШ  „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, 
11. Одељењу за друштвене делатности и  послове органа општине  и 
12. Архиви. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-12/2018-I 
Дана:  15.06.2018. године             
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                   Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 

 



Стр  -276-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
91. 
 
 

Нa основу члана 116. Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине 
Пландиште, на седници одржаној  15.06.2018._ године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
I 

 
ИМЕНУЈУ СЕ  за чланове Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“  Пландиште: 
 

1. ИГОР ДОНЕВСКИ  из Пландишта,  
2. ЕНИКЕ СИЛАЂИ  из Јерменоваца, 
3. МИРЈАН ГРБИЋ из Пландишта,  

као представници локалне самоуправе, 
 
4. ЗОРАН АНГЕЛОВСКИ из Пландишта, 
5. ДРАГАНА ЈАЋИМОВСКИ из Пландишта, 
6. БРАНКА ФОДОР из Вршца, 

као представници запослених,  
 

7. ДРАГАН БУЛАЈИЋ из Пландишта, 
8. ВАЊА РАДЕКА  из Пландишта и  
9. АТИЛА НАЂ из Јерменоваца, 

као представници  родитеља. 
 

 
II 

 
Мандат именованих траје четири године. 

 
 

III 
 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Стр  -277-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
 

Чланом 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017) утврђен је састав и именовање ограна управљања школа - школског одбора.  Чланове 
школског одбора предлажу Наставничко веће, из реда запослених, Савет родитеља, из реда 
родитеља  и јединица локалне самоуправе. 

 
Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача. 

 
Локална самоуправа, као овлашћени предлагач, предложила је  да се за чланове Школског одбора  

Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште  именују Игор Доневски из Пландишта, Енике Силађи из 
Јерменоваца и Мирјан Грбић из Пландишта. Наставничко веће Основне школе „Доситеј Обрадовић“ 
Пландиште, као овлашћени предлагач, предложило је да се за чланове Школског одбора  Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“ Пландиште  именују Зоран Ангеловски из Пландишта, Драгана Јаћимовски из Пландишта 
и Бранка Фодор из Вршца и Савет родитеља Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште предложио је да 
се за чланове Школског одбора  Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште  именују Драган Булајић из 
Пландишта, Вања Радека из Пландишта и Атила Нађ из Јерменоваца.    

 
За кандидате  прибављени су подаци из казнене евиденције МУП Републике Србије којим се потврђује да 

иста немају осуде са правним последицама сходно члану 116. ставу 9. тачки 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017). 

 
Национални савет румунске националне мањине  дао је позитивно мишљење на предложене 

чланове Школског одбора испред јединице локалне самоуправе Основе школе „Доситеј Обрадовић“ 
из Пландишта број 58/18 од 02.04.2018. године и то  за Енике Силађи из Јерменоваца, Игора 
Доневског из Пландишта и Мирјана Грбића из Пландишта што је у складу са чланом 116. став 7. 
истог Закона. 

 
Национални савет мађарске националне мањине  доставиo је Закључак о поступку замене 

чланова Школског одбора образовне установа   Ев. број V/Z/59/2018  од 5. априла 2018. године којим 
подржавају именовање Енике Силађи из Јерменоваца, Игора Доневског из Пландишта и Мирјана 
Грбића из Пландишта за чланове Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште 
што је у складу са чланом 116. Став 7. истог Закона. 

 
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 

24.05.2018.. године утврдила је Предлог Решења о именовању  чланова Школског одбора Основне 
школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште и доставила га Скупштини општине Пландиште на 
разматрање и усвајање.    

  
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
У смислу члана 116. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017), ово решење је коначно у управном поступку. 
 
 
 
 
 
 

 



Стр  -278-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
Решење доставити: 
 

1. Енике Силађи, Јерменовци,   
2. Игору Доневски, Пландиштe,  
3. Мирјану Грбић, Пландиште, 
4. Зорану Ангеловски, Пландиште, 
5. Драгани Јаћимовски, Пландиште, 
6. Бранки Фодор, Вршац, 
7. Драгану Булајић, Пландиште, 
8. Вањи Радека, Пландиште,  
9. Атили Нађ из Јерменоваца 
10. ОШ  „Доситеј Обрадовић“ Пландиште,   
11. Одељењу за друштвене делатности и повереничке послове и 
12. Архиви. 

 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА VОЈVОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-13/2018-I 
Дана: 15.06.2018._ године      
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 
                                                                  

                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                           Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -279-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
92. 
 

На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005 , 
72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закони 93/2014, 96/2015 
,106/2015 и 113/2017 - др. закони), тачке 64.  став 2. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима 
матичних књига („Сл. гласник РС“, бр. 109/2009, 4/2010 – испр., 10/2010, 25/2011 и 5/2013) и  члана 
40. став 1. тачка 31. и  члана 120.  Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине  Пландиште на седници одржаној дана  15.06.2018. 
године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА 

СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ  
 
 

I 
 

ОДРЕЂУЈE СЕ да доктор медицине, др НЕМАЊА ТАСЕВСКИ из Пландишта, Михајла Пупина 
12,  запослен у Дому здравља „1. октобар“ Пландиште од 24.04.2018. године, стручно утврђују време 
и узрок смрти умрлих ван здравствене установе, односно Дома здравља и издаје потврду о смрти.  

 
 

II 
 

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 
Пландиште“ 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
Чланом 219. став 4. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - др. 

закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014 96/2015 и 106/2015 и 
113/2017 - др. закони), прописано је да надлежни орган општине, односно града одређује доктора 
медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и 
издавање потврде о смрти.  

Тачком 64. став 2.  Упуства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Сл. гласник 
РС“, бр. 109/2009, 4/2010 – испр., 10/2010, 25/2011 и 5/2013),  предвиђена је надлежност Скупштине 
општине  у одређивању доктора медицине  за утврђивање времена и узрока  смрти лица умрлих ван 
здравствене установе  и издавање потврде о смрти.  

Др Немања Тасевски  засновао је радни однос у Дому здравља „1. октобар“ Пландиште од 
24.04.2018.године. 

По захатеву Дома здравља  „1. октобар“ Пландиште број 147  од 24.04.2018. године, Општинско 
веће Општине Пландиште на седници одржаној дана 03.05.2018. године утврдило је Предлог 
Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица 
умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти. 

На основу напред наведеног, донето је Решење као у диспозитиву. 
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Упуство о правном средству: 

 
Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним Управним судом, у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења. 
                                                               
Решење доставити: 
 
1. Дому здравља  „1. октобар“ Пландиште, 
2. Др Немањи Тасевском, Пландиште, Михајла Пупина 12, 
3. Одељењу за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове,   
4. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску 

администрацију и   
5. Архиви. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 5-7/2018-I 
Дана: 15.06.2018. године         
П л а н д и ш т е 

 
 
 
 
  
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                               Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -281-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
59. Одлука о усвајању Плана јавног 

здравља у Општини Пландиште 
за период 2018-2025 године 

 
 
.................................................................................... 222 

60. Одлука о јавним паркиралиштима ................................................................................... 223 
61. Одлука о улицама, општинским и  

некатегорисаним  путевима на  
територији  Општине  Пландиште 

 
 
.................................................................................... 227 

62. Одлука о обезбеђивању јавног 
осветљења 

 
.................................................................................... 233 

63. Одлука  о сахрањивању и гробљима .................................................................................... 236 
64. Решење о давању сагласности на 

Извештај о раду Општинског већа 
Општине Пландиште за 2017. години 

 
 
.................................................................................... 243 

65. Решење о давању сагласности на 
Извештај о раду и Извештај о 
финансијском пословању са 
годишњим обрачуном Историјског 
архива Бела Црква за 2017. годину  

 
 
 
 
.................................................................................... 244 

66. Решење о давању сагласности на 
Извештај о раду и Финансијски 
извештај Народне библиотеке 
Пландиште за 2017. годину  

 
 
 
.................................................................................... 245 

67. Решење о давању сагласности на 
Извештај о раду и Финансијски 
извештај прихода и расхода по 
завршном рачуну Културно 
образовног центра „Вук Караџић“ 
Пландиште за период од 01.01. до 
31.12.2017. године  

 
 
 
 
 
 
.................................................................................... 246 

68. Решење о давању сагласности на 
Извршење плана рада Дома 
здравља „1. октобар“ Пландиште за 
период 01.01.2017.-31.12.2017. 

 
 
 
.................................................................................... 247 

69. Решење о давању сагласности на 
Наративни извештај о раду и 
Финансијски извештај Центра за 
социјални рад Пландиште за 2017. 
годину о правима и услугама које су 
финансиране из  буџета Општине 
Пландиште  

 
 
 
 
 
 
.................................................................................... 248 

70. Решење о давању сагласности на 
Извештај о раду и Финансијски 
извештај Црвеног крста Пландиште 
за 2017. годину  

 
 
 
.................................................................................... 249 

71. Решење о давању сагласности на 
Финансијски извештај Предшколске 
установе „Срећно детињство“ 
Пландиште за период од јануара до 
31. децембра 2017. године 

 
 
 
 
.................................................................................... 250 



Стр  -282-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 
72. Решење о давању сагласности на  

Извештај о раду и Финансијски 
извештај Месне заједнице 
Пландиште за 2017. годину  

 
 
 
.................................................................................... 251 

73. Решење о давању сагласности на 
Извештај о раду и Финансијски 
извештај Месне заједнице Велика 
Греда за 2017. годину  

 
 
 
.................................................................................... 252 

74. Решење о давању сагласности на 
Извештај о раду и Финансијски 
извештај Месне заједнице Хајдучица 
за 2017. годину  

 
 
 
.................................................................................... 253 

75. Решење о давању сагласности на 
Извештај о раду и Финансијски 
извештај Месне заједнице Стари Лец 
за 2017. годину  

 
 
 
.................................................................................... 254 

76. Решење о давању сагласности на 
Извештај о раду и Финансијски 
извештај Месне заједнице Дужине за 
2017. годину  

 
 
 
.................................................................................... 255 

77. Решење о давању сагласности на 
Извештај о раду и Финансијски 
извештај месне заједнице 
Марковићево за 2017. годину  

 
 
 
.................................................................................... 256 

78. Решење о давању сагласности на 
извештај о раду и финансијски 
извештај Месне заједнице 
Милетићево за 2017. годину  

 
 
 
.................................................................................... 257 

79. Решење о давању сагласности на 
Извештај о раду и Финансијски 
извештај Месне заједнице Банатски 
Соколац за 2017. годину  

 
 
 
.................................................................................... 258 

80. Решење о давању сагласности на  
Извештај о раду и Финансијски 
извештај Месне заједнице 
Јерменовци за 2017. годину  

 
.................................................................................... 

259 
81. Решење о давању сагласности на 

Извештај о раду и Финасијски 
извештај Месне заједнице Барице за 
2017. годину  

 
 
 
.................................................................................... 260 

82. Решење о давању сагласности на  
Извештај о раду и Финансијски 
извештај Месне заједнице Маргита 
за 2017. годину  

 
 
 
.................................................................................... 261 

83. Решење о давању сагласности на  
Извештај о раду и Финансијски 
извештај Месне заједнице Купиник за 
2017. годину  

 
 
 
.................................................................................... 262 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Стр  -283-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 12             15.06.2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

84. Решење о давању сагласности на  
Извештај о раду и Финансијски 
извештај Месне заједнице Велики Гај 
за 2017. годину  

 
 
 
.................................................................................... 

 
 
 
263 

85. Решење о измени решења о 
образовању Савета за здравље 
Општине Пландиште 

 
 
.................................................................................... 264 

86. Решење о разрешењу директорке 
Народне библиотеке  
Пландиште 

 
 
.................................................................................... 265 

87. Решење о именовању директора 
Народне библиотеке Пландиште 

 
.................................................................................... 267 

88. Решење о разрешењу чланова 
Управног одбора Предшколске 
установе „Срећно детињство“ 
Пландиште 

 
 
 
.................................................................................... 269 

89. Решење о именовању  чланова 
Управног одбора Предшколске 
установе „Срећно детињство“ 
Пландиште 

 
 
 
.................................................................................... 271 

90. Решење о разрешењу чланова 
Школског одбора  Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“ Пландиште 

 
 
.................................................................................... 274 

91. Решење о именовању  чланова 
Школског одбора Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“ Пландиште 

 
 
.................................................................................... 276 

92. Решење о одређивању доктора 
медицине за стручно утврђивање 
времена и узрока смрти лица умрлих 
ван здравствене установе и 
издавање потврде о смрти  

 
 
 
 
.................................................................................... 279 


