СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXV

Број 2

31.01.2019.

Годишња претплата
2100,00 динара

3.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 63. и 149. Статута општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 4. Уредбе о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Општинско веће општине
Пландиште, на седници одржаној 31.01.2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Плана јавних конкурса за 2019. годину

I
Усваја се План јавних конкурса за 2019. годину.
II
Закључак и План јавних конкурса за 2019. годину објавиће се у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-13/2019-III
Датум: 31.01.2019. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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5.
На основу члана 138. став 2. и став 4. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016),
члана 19. Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, број 4/2017) и члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“, број 30/2018), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној
дана 31.01.2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
o измени Решења о одобравању и финансирању програма у области спорта
I
У Решењу заведеном под бројем 020-68/2018-III од 27.12.2018. године (Сл. Лист Општине
Пландиште 31/2018) мења се члан I и сада гласи:
„Одобрава се финансирање годишњих програма у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Пландиште за 2019. годину за следеће спортске
организације:
Ред.
Назив
број
спортске организације
1.
Спортски савез општине Пландиште
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Одобрена
средства

Фудбалски савез општине Пландиште
ФК „Слога“ Пландиште
ФК „Хајдучица“ Хајдучица
ФК „Граничар“ Милетићево
ФК „Гај“ Велики Гај
ФК „Младост“ Велика Греда
ФК „Наша Крајина“ Купиник
ФК „Слога“ Маргита
ФК „Солунац“ Банатски Соколац
ОФК „Пландиште“ Пландиште
Кошаркашки Клуб „Агробанат“ Пландиште
ЖКК „Слога“ Пландиште
Карате клуб „Агробанат“ Пландиште
ОК „Пландиште“ Пландиште
ШК „Слога“ Пландиште
СК „Пландиште“ Пландиште
СК „Хајдучица“ Хајдучица
Стрељачки савез Баната
УКУПНО:

1.800.000,00
1.000.000,00
1.650.000,00
640.000,00
160.000,00
160.000,00
200.000,00
160.000,00
540.000,00
160.000,00
140.000,00
300.000,00
400.000,00
880.000,00
450.000,00
110.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
9.000.000,00
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II
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-2/2019-III
Дана: 31.01.2019. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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6.
На основу члана 68. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр.
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС , 14/2016 и
76/2018), члана 59. тачка 5. Статута општине Пландиште („Сл.лист општине Пландиште“ број
30/2018), члана 7. Oдлуке о оснивању Фонда за заштиту животне средине општине Пландиште
(„Сл. лист општине Пландиште“, број 8/2010), по претходно прибављеној сагласности
Министарства заштите животне средине, број 401-00-00035/2019-02 од 17.01.2019. године на
предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма, пројеката
и планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2019. годину, дана
29.01.2019. године, Председник општине Пландиште, утврђује

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА,
ПРОЈЕКАТА И ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

I Намена Програма
1. Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон,
72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/20162016 и 76/2018) уређује се интегрални систем заштите
животне средине односно остварују права човека на живот и развој у здравој средини, а самим
тим и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине.
Скупштина општине Пландиште је у оквиру својих надлежности утврђених законом донела
Стратегију одрживог развоја општине Пландиште за период 2014 -2020 година у оквиру које се налазе
Акциони планови за област заштите животне средине, као и Локални План управљања отадом
општине Пландиште за период 2017- 2027. година у оквиру ког се налазе Акциони планови за
област управљања отпадом.
2. На основу Акционих планова доноси се Програм којим се планирају средства за израду и
реализацију планова, програма, пројеката и других активности заштите и унапређења животне
средине у општини Пландиште за 2019. годину.
Намена и начин коришћења средства буџетског фонда на годишњем нивоу дефинише се
доношењем Програма коришћења средства буџетског фонда за финансирање програма и
планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за буџетску годину (у даљем
тексту: Програм).
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II Програм коришћења сре дстава буџетског фонда за финансирање програма, пројеката и
планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2019. годину
1. Овим Програмом утврђује се: циљ , мера, активности, намена и начин коришћења средства
Буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији
општине Пландиште (у даљем тексту: Буџетски фонд) планираних у буџету општине Пландиште
за 2019. годину.
2. За реализацију Програма планирана су средства Одлуком о буџету општине Пландиште за
2019. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 29/2018), која ће бити обезбеђена према
одредбама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Службени лист
општине Пландиште“, бр.5/2013) и накнаде за загађивање животне средине, као и од донација
осталих нивоа власти у износу од 25.720.000,00 динара.
Доношењем Одлуке о буџету за 2019. годину наставља се реализација
програмских
активности наведених у овом Програму у висини средстава планираних Одлуком за ове
намене.
3. Средства из тачке 2. овог Програма користиће се наменски за финансирање обавеза локалне
самоуправе утврђених законом из области заштите животне средине; подстицајних,
превентивних и санационих програма и пројеката; програма и пројеката праћења стања животне
средине (мониторинг); програма у вези управљања отпадом; програма заштите и развоја
природних добара; програма у области комуналних делатности; научноистраживачких програма и
пројеката; едукације и јачање свести о потреби заштите животне средине; информисања и
објављивањa података о стању животне средине; као и других активности од значаја за заштиту
животне средине у општини.
4. Средства Буџетског фонда из тачке 2. овог Програма користиће се наменски за финансирање
обавеза општине Пландиште утврђених законом, Стратешким акционим планом заштите и
унапређења животне средине на територији општине Пландиште за период 2014 -2020
година.
III Начин коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине
1. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма, пројеката и
планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2019. годину (и
ранијих година), дефинисани су субјекти надлежни за спровођење Програма.
2. Према овом Програму то су: Општина Пландиште, ЈП „Полет“, који у свом годишњем програму
пословања које усваја Скупштина општине, преузима обавезу реализације конкретних пројеката,
програма и активности из Програма коришћења средства Буџетског фонда за 2019. годину и исте
детаљније разрађују кроз своје програме.

IV Програм активности по областима у 2019. години:
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Р.
бр.
1.

2.

3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Програмске актиности

Носиоци
активности

УПРАВЉАЊЕ
ВРСТАМА ОТПАДА

ОСТАЛИМ Општина
Пландиште
- ЈП
-Одвоз отпада
--Предузећа по
Уговору
-Уклањање дивљих депонија и -Остали нивои
набавка специјализоване машине за власти:
уклањање отпада
Министарство,
Покрајински
секретаријат
-УПРАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНИМ Општина
ОТПАДОМ
Пландиште
- ЈП
-Управљање комуналним отпадом у -Остали нивои
свим месним заједницама
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат

-ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
-Уклањање
амброзије
(поред
путева, на запуштеним површинама).
-Доношење Програма сузбијања
амброзије, мапирање подручја.

Општина
Пландиште
- ЈП
-Остали нивои
властиМинистарство,
-Одржавање зелених површина у Покрајински
свим месним заједницама
секретаријат
-Кошење

Финансијска
средства Буџет
Општине

Број: 2

31.01.2019.

Циљ

Одрживо
управљање
осталим
500.000,00 врстама отпада
2.000.000,00

- Спровођење
редовних мера
на територији
2.500.000,00 града/општине
и
испуњење
обавеза
у
складу
са
законима

Индикатори
1.Број
очишћних
дивљих депонија.
2.
Количина
прикупљеног
осталог отпада на
територији општине.
3.Специјализована
машина
за
уклањање дивљих
депонија.
1.Број
извршених
контрола
или
надзора
мера
поступања
са
отпадом у складу са
Законом
о
управљању отпадом
2.Број спроведених
мерења
количина
комуналног отпада
у складу са Законом
о
управљању
отпадом
3.Број
судова
(канти, контејнера,
опреме...)
за
сакупљање отпада.
4.
Опремa
за
сакупљање,
транспорт и третман
комуналног отпада.
5.Проценат
средстава
издвојених
из
буџета.

1. Број оболелих од
Максимална
алергија.
могућа
2. Површине са
500.000,00 покривеност
којих је уклоњена
насеља
и амброзија.
територије
3. Програм.
услугама
4.Број m² јавних
уређења
и зелених површина на
одржавања
којима се уређује и
6.500.000,00 зеленила
одржава
зеленило у односу
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-Набавка специјализованих машина
и уређаја
Oдржавање зелених површина –
Пландиште, МЗ (јавне површине,
неприступачни терени)

4.

5.

6.

УПРАВЉАЊЕ
ВОДАМА

ОТПАДНИМ Општина
Пландиште
- ЈП
-Управљање
и
пречишћавање -Остали нивои
отпадних и канализационих вода
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат
ПОДИЗАЊЕ ШУМСКИХ ПОЈАСЕВА Општина
-Подизање шумских појасева
Пландиште
- ЈП
-Остали нивои
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат
-Уређење паркова у свим насељеним Општина
месетима
Пландиште
- ЈП
-Уређење парка у Великом Гају – -Остали нивои
споменик природе
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат

-ТРЕТИРАЊЕ ЛАРВИ, ОДРАСЛИХ
И КУЋНИХ ФОРМИ КОМАРАЦА
Општина
(Доношење Плана сузбијања комараца) Пландиште
- ЈП
- ТРЕТИРАЊЕ КРПЕЉА
-Предузећа по
(Доношење
Плана сузбијања Уговору
крпеља)
-Остали нивои
власти:
Министарство,

Број: 2

31.01.2019.

-Смањење
на укупан број.
броја оболелих
од алергија
Повећање
1.800.000,00 уређених јавних
зелених
површина
и
унапређење
постојећих
јавних зелених
површина.
Адекватан
квалитет
2.500.000,00 пружених
услуга
одвођења
отпадних вода

Број интервенција
на канализационој
мрежи.

Ефикасно
Површина
управљање
подигнутих шумских
2.500.000,00 пољопривредн појасева у ha.
им земљиштем
у
државној
својини
700.000,00 -Ефикасно
Површина уређених
уређење
паркова у ha.
паркова у свим
300.000,00 насељеним
местима
и
уређење
споменика
природе;
- Заштита и
очување
животне
средине.
-Унапређење
заштите
од
3.546.000,00 заразних
и
других
болести
које
174.000,00 преносе
животиње
-Смањење

1.Третиране
површине
за
сузбијање глодара и
инсеката у ha.
2. План.
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Покрајински
секретаријат

7.

8.

-ДОТАЦИЈЕ-ПОДСТИЦАЈИ
Удружењима

-Општина
Пландиште
-Удружења
Планирање
и
реализација -Остали нивои
едукативних еколошких програма и власти:
пројеката
Министарство,
Покрајински
секретаријат

-УПРАВЉАЊЕ
ЗАШТИТОМ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
И
ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ
Специјализоване
услуге
(Мониторинг земљишта, воде, буке и
ваздуха)
Анализа полена

УКУПНО

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

Број: 2

31.01.2019.

бројности
штетних
организама
(глодара,
крпеља,
комараца...) на
подручју
општине
-Едукативни
1. Пројекат
200.000,00 рад на свим
нивоима
образовних
институција
-У
широј
јавности
стварати
представу
о
значају
ових
пројеката
и
потреби
њихове
реализације.
Број урађених 2. Број урађених
мониторинга
мониторинга
3.Измерене
2.000.000,00 -Смањење
вредности
емисије
и загађујућих
имисије
супстанци
испод
штетних гасова нивоа МДК.
у свим другим 4.
Концентрације
областима
полена,
сумпорванпривредне
диоксида, азотних
делатности
оксида,
чађи,
угљен- моноксида и
осталих загађујућих
супстанци
испод
ГВИ
у
свим
периодима године.
25.720.000,00
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V Финансирање или суфинансирање активности из тачке IV овог програма вршиће се у
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту и
унапређивање животне средине и на основу накнаде за загађивање животне средине на
територији општине Пландиште.
VI Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Пландиште
утврђује приоритетне активности.
VII Средства из тачке II овог програма могу да се увећају за износ донација и прихода из других
извора, која ће се користити у складу са овим програмом.
VIII Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката спроводи орган надлежан за заштиту животне средине
Општинске управе општине Пландиште.
Овај програм објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 501-33/2018-II
Дана: 29.01.2019. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Joван Репац, мастер економиста с.р.
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7.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 02- 4/2019-IV
Дана, 25.01.2019.године
ПЛАНДИШТЕ
На основу члана 77.став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“,бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони), члана 5. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној
подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС“ број 80/2018) и члана 13. Одлуке о
организацији општинске управе („Службени лист општине Пландипште“, број 8/2018), начелник општинске
управе доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И
ОДРАСЛОГ ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

1. Образује се Интерресорна комисија за процену потреба детета, ученика и одраслог за
додатном образовном, здравственом и социјалном подршком (у даљем тексту: Комисија).
Комисија врши процену потреба за додатном подршком детета, ученика и одраслог са
пребивалиштем, односно боравиштем на територији општине Пландипште.
2. Седиште рада Комисије је у Пландишту, улица Војводе Pутника бр. 38.
Комисија ради у згради општинске управе.

3. Комисија се образује ради процене потреба за пружањем додатне подршке којом се
остварују права, услуге и ресурси који детету, ученику и одраслом обезбеђују
превазилажење физичких, комуникацијских и социјалних препрека унутар образовних
установа и заједнице у целини.
4. Комисија има пет чланова и то четири стална и једног повременог члана.
Комисија има председника Комисије кога бирају стални чланови из својих редова.
Стручну и административно-техничку подршку Комисији пружа Координатор Комисије.

Стр -19-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 2

31.01.2019.

5. За сталне чланове Комисије именују се:
1) Др. Небојша Дрљевић, члан, представник система здравствене заштите (педијатар);
2) Бранка Фодор, члан, представник образовно-васпитног система (стручни сарадник
психолог у основној школи „Доситеј Обрадовић“ Пландиште)
3) Мирјана Манојловић,члан, представник система социјалне заштите (стручни радник на
пословима социјалне заштите)
4) Ђурђевка Тафра, члан, дефектолог одговарајућег профила
Мандат сталних чланова Комисије и њихових заменика траје четири године.
6. Стални члан Комисије разрешава се дужности пре истека рока на који је именован, у
следећим случајевима:
1)
2)
3)
4)
5)

На свој захтев;
Ако не обавља или неодговорно обавља послове;
Ако не дође на три састанка заредом;
Ако му престане радни однос у установи у којој ради;
Ако се накнадно утврди да нема три године радног искуства у струци.

7. Повремени члан Комисије је лице које добро познаје дете, ученика или одраслог.
Повременог члана Комисије одређује председник Комисије, за сваког појединачно, на основу
предлога, односно сагласности родитеља, односно другог законског заступника и одраслог.
Обавештење о одређивању повременог члана, председник Комисије доноси у писаној форми и
доставља га повременом члану и његовом послодавцу.
8. За Координатора Комисије одређује се, Ленуца Богдановић запослена у Општинској управи
општине Пландиште, на радном месту Наченик Одељења за општу управу, људске ресурсе и
заједничке послове .

9. За заменика Координатора Комисије одређује се, Александра Одавић-Мак, запослена у
Општинској управи општине Пландиште, на радном месту Наченика Општинске упртаве.
Координатор Комисије или заменик Координатора учествује у раду Комисије, без права
одлучивања.
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10. Комисија:
-

-

-

-

Врши процену за свако дете, ученика и одраслог, за које добије захтев, односно
иницијативу за покретање поступка, без дискриминације по било ком основу;
Предлаже, односно препоручује надлежним органима и службама мере додатне подршке
у складу са прописом којим се уређују ближи услови за процену потреба за пружањем
додатне подршке детету, ученику и одраслом (у даљем тексту: Правилник);
Информише родитеља, односно другог законског заступника и одраслог о мерама
додатне подршке из система образовања, здравствене и социјалне заштите, у складу са
Правилником, и упућује их на надлежне институције;
Доноси заједничко, образложено мишљење на основу појединачне процене сваког члана
Комисије и усаглашених ставова сталних и повременог члана;
Одлучује по приговору родитеља, односно другог законаког заступника и одраслог,
изјављеном против мишљења Комисије;
Прати остваривање предложене додатне подршке;
Доставља редовне извештаје о свом раду, предложеној и оствареној подршци општинској
управи, два пута годишње, у роковима прописаним Правилником;
Доставља Збирни извештај за календарску годину ресорним министарствима након што
га усвоји Општинско веће;
Прикупља, обрађује и чува податке о деци, ученицима и одраслима најдуже до завршетка
школовања ,као и податке о свом раду;
Формира и води збирку података о деци, ученицима и одраслима за које је покренут
поступак процене, у електронској и штампаној форми, у складу са законом којим се
уређује заштита података о личности;
Формира и води збирку података о раду Комисије, у складу са Правилником;
Информише јавност о свом раду и начину остваривања додатне подршке;
Доноси пословник о свом раду;
Обавља и друге послове у складу са законом, Правилником и општим актом општине.

Комисија је руковалац података у поступку прикупљања и обраде података.
11. Координатор Комисије:
-

Прикупља документацију која је неопходна за покретање и вођење поступка процене;
Доставља документацију члановима Комисије;
Организује и администрира процес процене;
Сазива повремене чланове Комисије;
Прикупља и обрађује податке и води Збирке података у складу са Правилником;
Ажурира базу података о раду Комисије и корисницима;
Припрема податке за извештаје Комисије и
Обавља друге послове за потребе Комисије, у складу са законом, Правилником и општим
актом општине.
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12. Услове и средства за рад Комисије, као и услове за чување документације, обезбеђује
општинска управа.
13. Председник, стални и повремени члан Комисије имају право на накнаду за рад у износу од
3.000,00 динара за свако донето мишљење Комисије.
У случају ревизије мишљења, председник, стални и повремени члан Комисије имају право на
накнаду у висини од 50% од износа накнаде из става 1.ове тачке.
Накнада из ст. 1.и 2.ове тачке обрачунава се и исплаћује по достављеном мишљењу Комисији.
14. Координатору Комисије исплаћиваће се накнада кроз стимулацију у висини до 30% од плате.
Заменику координатора Комисије исплаћиваће се накнада кроз стимулацију у висини до 20% од
плате.
15. Даном доношења овог решења престаје да важи Решење број 02-58/2018-IV од
20.11.2018.године („Службени лист општине Пландиште“, бр. 24/2018)
Поступке процене започете до дана доношења овог решења, окончаће Комисија образована
овим решењем, у складу са прописом који је важио у време покретања поступка.
16. Ово решење објављује се у „Службеном листу општине Пландиште“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Др.Небојши Дрљевићу, Дом здравља Пландиште,
Бранки Фодор, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште
Ђурђевки Тафра, ЦСР Пландиште
Мирјани Манојловић, ЦСР ПландиштеЛенуци Богдановић, Општинска управа
Александра Одавић Мак, Општинска управа
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште
ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда
ОП „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица
Дечији вртић „Срећно детињство“ Пландиште
Архиви.

Н А Ч Е Л Н И К,
Александра Одавић Мак, дипл.правник, с.р.
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8.
На основу Закона о електронској управи, Службени гласник РС, бр. 27/18, Закон о информационој
безбедности, Службени гласник РС, бр. 6/16 и 94/2017, Закон о електронском потпису, Службени гласник
РС, бр. 135/04, Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању, Службени гласник РС, бр. 97/17), (Стратегија и Акциони план развоја електронске
управе у РС (2015-2018.), Стратегија развоја информационог друштва у РС до 2020. године, Стратегија
развоја информационе безбедности у РС (2017-2020.)) Начелник Општинске управе Пландиште донео је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И УВОЂЕЊЕ
е-УПРАВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2020. ГОДИНЕ

I
УСВАЈА СЕ Акциони план за унапређење информационих технологија и увођење е-управе за период
од 2019. до 2020. године
II
Акциони план за унапређење информационих технологија и увођење е-управе за период од 2019. до
2020. године је саставни део овог закључка.
III
Закључак објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 016-3/2019-IV
Дана: 28.01.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак, дипломирани правник с.р.
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9.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И УВОЂЕЊЕ е-УПРАВЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2020. ГОДИНЕ

Јануар, 2019. године
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1. Увод
Општина Пландиште је једна од 60 локалних самоуправа у Србији, које су учествовале у процени стања
електронске управе у периоду октобар-децембар 2018., у оквиру пројекта Swiss PRO, који подржава Влада
Швајцарске, а спроводи UNOPS у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општиина (СКГО) и
Министарством државне управе и локалне самоуправе.
Општи циљ: Успостављање потпуног и функционалног система електронске управе на локалном
нивоу, у складу са важећим законима и прописима (Закон о електронској управи, Службени гласник РС,
бр. 27/18, Закон о информационој безбедности, Службени гласник РС, бр. 6/16 и 94/2017, Закон о
електронском потпису, Службени гласник РС, бр. 135/04, Закон о електронском документу,
електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Службени
гласник РС, бр. 97/17) и стратешким оквиром Републике Србије (Стратегија и Акциони план развоја
електронске управе у РС (2015-2018.), Стратегија развоја информационог друштва у РС до 2020.
године, Стратегија развоја информационе безбедности у РС (2017-2020.))
Носилац: Радна група за унапређење информационих технологија и увођење електронске управе
Радну групу за унапређење информационих технологија и увођење електронске управе чине:
-

Татјана Шипка, Администратор
Ендре Сабо, члан радне групе
Драгослав Аврамовић, члан радне групе

Задаци Радне група:
-

Анализира и припрема модел Акционог плана за унапређење информационих технологија и
увођење е-управе за период од 2019. до 2020. године

-

Развија остале елементе Акционог плана који су неопходни за његово спровођење уз
одражавање и специфичности Општинске Пландиште.

Стр -25-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 2

31.01.2019.

Стр -26-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 2

31.01.2019.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 2

31.01.2019.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 2

31.01.2019.

Стр -29-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 2

31.01.2019.

Пландиште
28.01.2019. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак, дипломирани правник с.р.

Стр -30-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 2

31.01.2019.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
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4.
5.

Закључак о усвајању Плана јавних
конкурса за 2019. годину
....................................................................................
План јавних конкурса Општине
Пландиште за 2019. годину
....................................................................................
Решење o измени Решења о
одобравању и финансирању
програма у области спорта
....................................................................................

7
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
6.

Програм коришћења средстава
буџетског фонда за финансирање
програма, пројеката и планова
заштите животне средине на
територији Општине Пландиште за
2019. годину
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12

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
7.

8.

9.

Решење о образовању
Интерресорне комисије за процену
потреба детета, ученика и одраслог
за додатном образовном,
здравственом и социјалном
подршком за територију Општине
Пландиште
Закључак о усвајању Акционог плана
за унапређење информационих
технологија и увођење е-управе за
период од 2019. до 2020. године
Акциони план за унапређење
информационих технологија и
увођење е-управе за период од 2019.
до 2020. године

....................................................................................
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Стр -31-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

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

Број: 2

31.01.2019.

