СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXV

Број 16

21.06.2019.

Годишња претплата
2100,00 динара

87.
На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019) члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 15. став 1. тачка 1. и члан 40.
став 1. тачка 2. Статута Општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018), а на предлог
Општинског већа општине Пландиште, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 21.06.2019.
године донела је:
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
ОПШТИ ДЕО
БУЏЕТА
Члан 1.
Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим средствима и укупни расходи и издаци буџета
општине Пландиште у 2018. години у следећим износима:
1. Укупно остварени приходи, примања и пренета средства састоје се од:
-

Текућих прихода и примања
Салда готовине 01.01.2018. године
Укупна расположива средства:

2. Укупно извршени текући расходи и издаци износе:
3. Разлика (1-2)……………………………………

539.401
24.534
563.935
535.943
27.992
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Члан 2.
Укупно остварени текући приходи и примања према економској
класификацији на троцифреном нивоу
01 – извор финансирања
у хиљадама динара
Класа
7
711
713
714
716
733
741
742
743
744
745
772

8
811
9
911

Опис
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
Порез на доходак, добит и
кап.добитке
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Трансфери од других нивоа
власти
Приходи од имиовине
Приходи од продаје добара и
услуга
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Добровољни
трансф.од
физичких и правних лица
Мешовити и неодређени
приходи
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода из
претходне године
Укупно класа 7
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примања
од
продаје
непокретности
Укупно класа 8
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примања
од
домаћих
задуживања
Укупно класа 9

УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛ 7+8+9)

Остварење

Стопа учешћа %

103.201

20,53%

54.653
12.125
3.238
224.244

10.87%
2,41 %
0,64 %
44,60%

75.146
12.712

14,95 %
2,53 %

1.520

0,30 %

25

0,01%

7.652

1,53 %

8.199
502.715

1,63 %
100 %

1.686
1.686

100 %

35.000
35.000

100 %

539.401

100%
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Члан 3.
Класа
410
411
412
413
414
415
416
420
421
422
423
424
425
426
430
434
440
441
444
450
451
452
460
463
464
465
470
471
472
480
481
482

Опис
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате , додаци и накнаде запосленх
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Укупно 410000
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Укупно 420000
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА
РАД
Употреба природне имовине
Укупно 430000
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Укупно 440000
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције приватним предузећима
Укупно 450000
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Остале текуће донације по закону
Укупно 460000
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Права из социјалног осигурања
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно 470000
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези,обавезне таксе и казне

Остварење
75.083
13.422
752

Стопа учешћа %
16,86 %
3,01 %
0,17 %
0,36 %

1.607
3.886
1.502

0,87%
0,34 %

96.252

21,61%

34.525
1.533
56.710
25.161
65.359
18.452
201.740

7,75 %
0,34 %
12.73 %
5,65%
14,67 %
4,14%
45,28 %

140
185
325

0,03 %
0,05%
0,08%

49.816
18.082

11,18 %
4,06 %

8.080

1,82%

75.978

17,06%

22.299
22.299

5,00 %
5,00%

18.113
536

4,06 %
0,12 %
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Новчане казне по решењу судова и судских тела
Накнада штете за повреду или штету нанету од
стране државних органа
Укупно 480000
УКУПНО КЛАСА 4
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
513 Остале некретнине и опрема
515 Нематеријална имовина
Укупно 5100000
УКУПНО КЛАСА 5
611 Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно 610000
УКУПНО КЛАСА 4+5
УКУПНО КЛАСА 4+5+6
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29.979

6,73 %

290
48.918
445.512

0,06 %
10,97%
100 %

84.151
4.200
1.326
362
90.039
90.039
392
392
535.551
535.943

93,47%
4,66%
1,47%
0,40%
100 %
100 %
100 %
100 %

Укупно остварени текући расходи и издаци према економској класификацији и изворима
финансирања на троцифреном нивоу у хиљадама динара.
Члан 4.
У Билансу стања буџета општине Пландиште на дан 31. децембра 2018. године (Образац 1- буџет)
утврђена је укупна:
• актива у износу од 27.776.975 хиљада динарa,
• укупна пасива у износу од 27.776.975 хиљада динара,
Структура активе и пасиве на нивоу категорије изгледа:
конто
010000
020000
110000
120000
130000

АКТИВА
опис
Нефинансијска имовина у
салним средствима
Нефин. имовина у залихама
Дугорочна финансијска
имовина
Новчана средства,племенити
метали,хартије од
вред.потраживања и
кракторочни пласмани
Активна временска
разграничења

динара конто
27.701.291
210000
- 220000
80
230000
32.770

42.834

Дугорочне обавезе

Обавезе по основу осталих
расхода,изузев расхода за
запослене

250000

Обавезе из пословања

310000
321121
321311
27.776.975 С в е г а:

динара
34.602

Краткорочне обавезе
Обавезе по основу
расхода за запослене

240000

290000

С в е г а:

у хиљадама динара
ПАСИВА
опис

Пасивна временска
разграничења
Капитал
Вишак прихода - суфицит
Нераспоређен вишак
прихода
Ранијих година

2.762
40.072
729
27.663.634
35.172
4
27.776.975
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Члан 5.
У билансу прихода и расхода буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра
2018. године (Oбразац 2- буџет) утврђени су следећи износи и то:
у хиљадама динара
1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје
504.401
нефинансијске имовине (ОП 2001)
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
535.551
4+5 (ОП 2131)
3. Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (ред.бр. 1 – ред.бр2) (ОП 2346)
4.Мањак прихода и примања –буџетски дефицит (ред.бр.2-ред.бр.1) (ОП 2347)
31.150
4.Кориговање вишка ,односно мањка прихода и примања (ОП2348)
а) Увећање за укључивање;
66.322
* дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који
је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2349);
*дела новчаних средства амортизације који је коришћен за набавку
1.696
нефинансијске имовине (ОП 2350)
*дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2351):
*износа расхода и издатака за нефинансијску имовину ,финансираних из
29.153
кредита (ОП 2352)
35.000
*износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и
издатака текуће године ( ОП 2353).
б)Умањен за укључивање издатака;
473
*утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинсијске
имовине за отплату обавеза по кредитима ( ОП 2355)
*утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за набавку финансијске имовине (ОП 2356).
в) ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ОП 2357)
35.172
Структура текућих прихода и примања и расхода и издатака од продаје нефинансијске имовине на нивоу
категорије према економској класификацији:
у хиљадама динара
Ознака
ОП
2003
2057
2069
2094
2099
2103
2107
2001

Ознака
ОП

Конто
710000
730000
740000
770000
780000
790000
810000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
О п и с
Порези
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Трансфери између буџетских корисника
Приход из биџета
Примања од продаје основних средстава
Свега

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Котно
О п и с

Износ
173.217
224.244
97.055
8.199
1.686
504.401

Износ
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450000
460000
470000
480000
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2346
2347

2349
2350
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96.252
201.740
325
75.978
22.299
48.918
90.039
535.551

31.150
66.322
1.696

Део новчаних средстава амортизације који је коришћен
за набавку нефинансијке имовине

2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357

321121

2358

321122

2360

Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Донације,датације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Основна средства
С в е г а
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА
Вишак приход и примања – буџетски суфицит
(2001-2131) (ОП5434)
Мањак прихода и примања –буџетски дефицит
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА
ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2439 до 2353)
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година коришћеног за покриће расх.и издатака
тек. године

2348

2359

Број: 16

Део прентих неутрошених средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину
Финансисираних из кредита
Износ приватизационих примања коришћен
За покриће расхода и издатака текуће године
ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ
ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
(2353+2354)
Утрошена средства текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за отплату
обавеза по кредитима
Утрошена средства текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за
набавку финансијске имовине
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ
(2346+2348-2354) > 0 или (2348-2347-2354)>0
МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА –
ДЕФИЦИТ ( 2347-2348+2354)>0
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ
(ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360+2361=2357)
Део вишка прихода и примања наменски
опредељен за наредну годину

29.153
35.000
473

35.172

35.172
35.172
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Нераспоређени део вишка прихода и
примања за пренос у наредну годину
Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и финансирању буџета општине Пландиште у периоду од 1. јануара
до 31. децембра 2018. године (Образац бр.3 - буџет), утврђени су укупна примања у износу од 36.686
динара, укупни издаци у износу од 90.431 динара и мањак примања у износу од 53.745 хиљаде динара.

конто
810000
820000
910000
920000

П Р И М А Њ А
опис
Примања од продаје
основних средстава
Примања од продаје залиха
Примања од задуживања
Примања
од
продаје
финансиске .имовине
С в е г а:

износ конто
1.686 510000
520000
35.000 610000
620000
36.686

у хиљадама динара
И З Д А Ц И
Опис
износ
Основна средства
90.039
Залихе
Отплата главнице
Набавка
финансијске
имовине
С в е г а:

392

90.431

Члан 7.
У Извештају о новчаним токовима буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра
2018. године, (Образац 4 - буџет) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 539.401 хиљаде динара и
укупни новчани одливи у износу од 535.943 хиљаде динара, и вишак новчаних прилива у износу од 3.458
хиљаде динара и салдо готовине на крају године у износу од 32.017 хиљаде динара.
Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине:
Р.бр
класа
опис
1.
700000
Текући приходи
2.
800000
Примања од продаје нефинансијске имовине
3.
900000
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
4.
НОВЧАНИ ПРИЛИВИ ( 1+2+3)
5.
400000
Текући расходи
6.
500000
Издаци за нефинансијску имовину
7.
600000
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
8.
НОВЧАНИ ОДЛИВИ ( 5+6+7)
9.
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( 4-8)
10
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
11
САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ
12
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У
ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)
12.1
корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не
евидентирају преко класе 700000, 800000 и 900000
13
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У
ОБРАЧУНУ
13.1
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације
књижене на терет сопствених прихода
13.2
корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не

износ
502.715
1.686
35.000
539.401
445.512
90.039
392
535.943
3.458
24.533
543.484
4.083
536.000

57
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евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000
САЛДО ГОТОВИНА НА КРАЈУ ГОДИНЕ ( 11+12-13)

32.017

Члан 8.
У Извешатју о извршењу буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра
2018.године, (Образац 5 - буџет) утврђена је укупна разлика у износу од 3.458 хиљада динара између
укупних прихода и примања који износе 539.401 хиљаде динара и укупних расхода и издатака који износе
535.943 хиљаде динара по ниовима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, општине, донација
и осталих извора.
Структура прихода и примања, расхода и издатака и разлика између примљених и утрошених средстава:
у хиљадама динара
Р.
бр

Класа

1.
2.

700000
800000

3.

900000

О п и с

Укупно

Републ.

502.715
1.686

539.401

29.640

194.604

311.198

3.959

445.512
90.039

17.108
12.532

154.604
40.000

272.479
34.869

1.321
2.638

12.

Свега приходи и примања
(1+2+3)
Текући расходи
Издаци за нефинансијску
имовину
Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
Свега расходи и издаци
(4+5+6)
Разлика између примљених и
утрошених средст. (4-8)
Мањак прихода и примања
буџетски дефицит
Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
Вишак примања

13.

Мањак примања

14.

Вишак новчаних прилива

15.

Мањак новчаних прилива

5.
6.

400000
500000

7.

600000

8.
9.
10.
11.

194.604

Општина

35.000

35.000

392
535.943

274.512
1.686

Из
осталих
извора
3.959

Текући приходи
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Примања од задуживања и
продаје финанс.имовине

4.

29.640

Покрајина

Из
донација

392
29.640

194.604

307.740

3.458

3.458

31.150

31.150

392

392

34.608

34.608

3.458

3.458

3.959
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Члан 9.
Укупни буџетски дефицит и укупни фискални дефицит буџета општине Пландиште за 2018. годину
утврђени су у следећим износима, и то:
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У
ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕСУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ЗА
СУБВЕНЦИЈЕ ДАТЕ У ФОРМИ КРЕДИТА ИЛИ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ) БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

ОПИС
1.
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
(1+2+3)
1. Tекући приходи
2.
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
3. Примања од задуживања и
продаје финансијске имовине
3.1. Примања од продаје
финансијске имовине
4. Пренета средства
II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)
4. Текући расходи
5. Издаци за нефинансијску
имовину
6. Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
6.1. Набавка финансијске имовине
III УКУПНА СРЕДСТВА минус
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
IV БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТЗ
(1+2)-(4+5)
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ
(IV+(3.1-6.1)

Економска
класификација

План за 2018.
годину

у хиљада динара
Остварење
за период јануар
Разлика
децембар 2018.
%
године
4.
5. (4x100:3)

2.

3.

7+8+9

563.240

539.401

95,77%

7

560.740

502.715

89,65%

8

2.500

1.686

67,44%

9

35.000

35.000

100%

3
4+5+6
4

597.848
494.448

24.534
535.943
445.512

89,58%
90,10%

5

103.400

90.039

87,08%

6

393

392

92

62
(3+7+8+9)-(4+5+6)
(7+8)-(4+5)
(7+8) - (4+5) + (9262)

3.458
-34.608

-31.150
3.458

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу
продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске
имовине, утврђен је у износу од -31.151 хиљада динара.
Укупни фисклани суфицит је буџетски дефицит, коригован за издатке за набавку финансијске имовине и
утврђен је у износу од 3.458 хиљада динара.
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Члан 10.
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
Ред.
број
1.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Назив
2.
Примања од продаје финансијске имовине
(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из предходних година
Укупно (I+III)
Издаци
за
отплату
главнице
дуга
(део категорије 61)
Издаци за набавку финансијске имовине која није у
циљу спровођења јавних политика (део 62)
Укупно (V+VI)
Нето финансирање (IV-VII)

Остварење за период јануардецембар 2018. године
3.
35.000

392

392
34.608

Стање на жиро рачуну КРТ-а буџета општине Пландиште 31.12.2018. године је 32.017 хиљада динара.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Завршни рачун буџета општине Пландиште садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Биланс стања на дан 31.12.2018. године
Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године
Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године
Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018 године
Извештај о извршењу буџета од 01.01.2018 до 31.12.2018. године.
Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2018.
до 31.12.2018. године.
Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита,
усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима у периоду од
01.01.2018 до 31.12.2018. године.
Извештај о коришћењу сталне и текуће буџетске резерве за период од 01.01.2018 до 31.12.2018.
године.
Извештај о датим гаранцијама у току фискалне године у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018.
године
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2018 до 31.12.2018.
године.
Члан 12.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину је саставни део ове одлуке.
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Члан 13.
Одлука о завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2018. годину заједно са Извештајем о
извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период од 01. јануара до 31. децембра 2018. године
доставиће се Министарству финансија и Управи за трезор.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивана у „Службеном листу општине Пландиште“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ
На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019) члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 15. став 1. тачка 1. и члан 40.
став 1. тачка 2. Статута Општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018), а на предлог
извршног органа општине, којим је регулисано право Скупштине општине да у складу са законом доноси
завршни рачун буџета општине.
Критеријуми за доношење
Одлука о завршном рачуну буџета општине је акт којим локална скупштина за сваку буџетску годину
утврђује укупно остварена примања и сопствене приходе корисника средстава буџета локалне власти,
издатке буџета, издатке из сопствених прихода корисника средстава буџета локалне власти и финансијски
резултат локалне власти.
Примања буџета се састоје од текућих прихода и то:
-

пореза
допринос за обавезно социјално осигурање
донација и трансфера
осталих прихода (таксе,накнаде за коришћење добара од општег интереса, новчане казне, пенали,
приходи од продаје добара и услуга и др),
прилива из домаћих и иностраних позајмљивања
прилива од продаје основних средстава

Издаци буџета се састоје од:
-

текућих расхода за запослене, добара и услуга, субвенција, буџетских трансфера осталим нивоима
власти, социјалних трансфера и других расхода,
издатака за набавку основних средстава

Пре састављања завршног рачуна локални орган управе надлежан за финансије извршио је
усклађивање главне књиге са дневником као и помоћне књиге и евиденције са главном књигом, затим је
извршио усклађивање имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији буџета са стварним стањем које се
утврђује пописом на крају буџетске године са стањем на дан 31.12.2018. године. Затим је извршио
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усаглашавање стања финансијских пласмана и потраживања и обавеза на дан 31.12.2018. године и
спровео одговарајућа књижења, а у складу са инструкцијом Министарства финансија - Управе за трезор.
У поступку припреме завршног рачуна буџета за 2018. годину спроведена су књижења којима се
обезбеђује израда завршног рачуна по готовинској основи.
Анализом приказаних табела извештаја може се констатовати да су укупн приходи и примања за 2018.
годину износила 539.401 хиљада динара.
Анализом приказаних табела извештаја може се констатовати да су укупни расходи и издаци за 2018.
годину износила 535.943 хиљада динара од тога за текуће расходе издвојено је 445.512 хиљада динара за
издатке нефинансијске имовине издвојено је 90.039 хиљада динара и издатке за отплату кредита и набавку
финансијске имовине издвојено је 392 хиљада динара.
Буџетски суфицит, односно буџетски дефицит је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о
буџетском систему. Представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу
продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. У
периоду јануар – децембар 2018. године остварен је буџетски ДЕФИЦИТ у износу од -31.150 хиљада
динара.
Укупан фискални суфицит, односно укупан фискални дефицит дефинисан је чланом 2. став 1. тачка 25.
Закона о буџетском систему. Представља буџетски дефицит, односно буџетски дефицит коригован за
трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика; примања
остварена приватизацијом која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања;
субвенције дате у форми кредита, или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима. У периоду
јануар-децембар 2018. године остварен је укупан фискални СУФИЦИТ у износу од 3.458 хиљада динара.
Приликом утврђивања буџетског суфицита, односно суфицита као и укупног фискалног
суфицита или дефицита не узимају се у обзир неутрошена средства из претходне године а пренета
у текућу годину на приходној страни, а иста су коришћена за покриће расхода у текућој години и
отуда и исказивање буџетског дефицита односно укупног фискалног дефицита у периоду ЈАНУАРДЕЦЕМБАР 2018. године.
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ
(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ
ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018.
ГОДИНЕ
Ред.број
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

ОПИС
Текући приходи ( класа 7)
Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)
Укупно ( I + II )
Текући расходи ( класа 4)
Издаци за набавку нефинансијске имовине ( класа 5)
Укупно ( IV + V )
Буџетски ДЕФИЦИТ ( III – VI )
Издаци за отплату кредита ( класа 6)
Примања од продаје финансијске имовине ( класа 9)

Остварење 2018. године
502.715
1.686
504.401
445.512
90.039
535.551
31.151
392
35.000
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3.458

Извештај број 6. - Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења за период
01.01.2018 до 31.12.2018. године.
У току фискалне 2018. године није било великих одступања између одобрених средстава и извршења
буџета.
Извештај број 7. - Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним
отплатама дугова у периоду од 01.01.2018 године до 31.12.2018. године.
У 2008. години општина се задужила у износу од 37.595.918,00 динара са грејс периодом од две године
када је почела отплата ануитета. Средства кредита нису наменски утрошена за намене које је подигнут,
односно за реконструкцију путне инфраструктуре, за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре.
Општина Пландиште је у периоду јануар – јун 2018. године за кредит издвојила 584.282,90 динара од тога
за отплату домаћих камата 441 000 у износу од 8.061,51 динара трошкови задуживања 444 000 у изнсу од
184.596,84 динара и отплату главнице домаћим кредиторима 611 000 у износу од 392. Кредит је у
потпуности измирен.
Дана 10. септембра 2018. године Општина Пландиште је закључила Уговор о наменском кредиту за
финансирање капиталног инвестиционог расхода: Паметне урбане услуге кроз примену јединственог
стандарда у јавним инфраструктурама у циљу енергетске ефикасности, БАНАТСМАРТ РОРС 36 - ЛЕД
ОСВЕТЉЕЊЕ са Аддико банком, правни основ задуживања представља Сагласност Министарства
гинансија - Управе за јавни дуг бр. 401-1071/2018-001 од 15. Августа 2018. године о дугорочном задуживању
од ЕУР 300.000, с тим да износ повучених средстава може бити максимално РСД 35.000.000 у складу са
буџетом општине Пландиште за 2018. годину. Дуговна главница отплаћиваће се у месечним ратама, при
чему прва рата доспева на плаћање 31. децембра 2018. године, а последња 30. септембра 2020. године. По
овом кредиту повучена је прва транша у укупном износу од 19.92.8.827,81 динара, дана 24.09.2018. године
на основу Друге привремене ситуације бр. 0282-1-2/18 од 30.08.2018. године, а друга транша средстава у
укупном износу од 15.071.171,77 динара што чини разлику од РСД 35.000.000 динара дана 27.11.2018.
године на основу Окончане ситуације бр. 0282-1-3/18 од 31.10.2018 године. Општина Пландиште је у
периоду од јануар – децембар 2018. године за кредит издвојила 202.903,54 динара од тога за отплату
домаћих камата 441000 у износу од 131.955,10 динара, трошкови банкарских услуга 421000 у износу од
70.948,44 динара.
Извештај број 8. - Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период
01.01.2018 до 31.12.2018. године
Одлуком о буџету општине Пландиште за 2018. годину предвиђенa су за сталну буџетску резерву
средства у износу од 2.700.000,00 динара и за текућу буџетску резерву средства од 11.000.000,00 динара.
Детаљно образложење искоришћене текуће буџетске резерве је у Извршењу буџета за период јануардецембар за 2018. годину.
Укупно искоришћена текућа буџетска резерва износи
Укупно планирана текућа буџетска резерва износи
Неискоришћена текућа буџетска резерва износи

10.903.199,01
11.000.000,00
96.800,99

Извештај број 9. - Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2018 до
31.12.2018. године
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Одредбама Закона о јавном дугу предвиђено је да само Република може да даје гаранције. С обзиром на
ову чињеницу у току 2018. године буџет локалне самоуправе општине Пландиште није давала гаранцију.
Салдо готовине на дан 31.12.2018. године износи 32.016.818,57 динара.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-52/2019-I
Дана: 21.06.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.
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88.
На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр.
113/2017 и 50/2018), члана 46. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној дана 21.06.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА
Члан 1.
Одлуком о остваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама (у даљем тексту:
Одлука) се у циљу побољшања материјалног положаја утврђују услови и начин остваривања права на
родитељски додатак незапосленим породиљама са пребивалиштем на територији општине Пландиште.
Члан 2.
Право из члана 1. ове Одлуке припада незапосленoj породиљи под условом:
- да је дете живорођено;
- да у тренутку подношења захтева има пребивалиште на територији општине Пландиште
непрекидно годину дана;
- да је на евиденцији Националне службе за запошљавање непрекидно годину дана.
Члан 3.
Право на родитељски додатак незапосленим породиљама се остварује подношењем захтева
Општинској управи.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се доказ о испуњености услова за признавање права у складу
са овом Одлуком и то:
-

фотокопија Извода из матичне књиге рођених за сву децу,
потврда о пријави пребивалишта за новорођено дете,
очитана лична карта мајке,
уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог лица,
уверење ПС Пландиште о дужини пребивалишта на територији општине Пландиште,
фотокопија властитог текућег рачуна.
Члан 4.

Право из члана 1. ове Одлуке се може признати за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења.
Незапослена породиља са вишеструким рађањем у једном порођају, уколико испуњава услове из члана
2. ове Одлуке, остварује једно право на родитељски додатак незапосленим породиљама.
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Члан 5.
Захтев за остваривање права на родитељски додататк незапосленим породиљама се може поднети до
навршене године живота детета.
Исплата признатог права из става 1. ове Одлуке, почиње да тече од месеца у коме је захтев поднет а
најдуже до навршене године дана живота детета.
Члан 6.
Подаци који су потребни за решавање захтева по овој Одлуци, а налазе се у доступним
службеним евиденцијама, орган надлежан за решавање о праву прибавља по службеној
дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.
Члан 7.
Исплата родитељског додатка незапосленим породиљама се врши у месечном износу од 10.000,00
динара на текући рачун незапослене породиље.
Средства за исплату родитељског додатка незапосленим породиљама обезбеђују се у буџету општине.
Члан 8.
Ако у току коришћења права наступе промене (пресељење, заснивање радног односа, промена текућег
рачуна и сл.) које су од утицаја на коришћење права, незапослена породиља је у обавези да насталу
промену пријави најкасније у року од 15 дана од настале исте.
Члан 9.
Право на родитељски додатак незапосленим породиљама је лично и не може се преносити на друга
лица.
Право на родитељски додатак незапосленим породиљама престаје услед:
-

заснивања радног односа,
промене места пребивалишта,
смрти (породиље или детета).
Члан 10.

О признавању права у складу са овом Одлуком у првом степену решава Одељење за
друштвене делатности и послове органа општине у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Члан 11.
Против првостепеног решења којим се нагативно одлучује о захтеву, може се изјавити жалба
Општинском већу у року од 15 дана од дана достављања решења, а преко Одељења из члана
10. oве Одлуке.
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Члан 12.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлуком о остваривању права на родитељски додатак
незапосленим породиљама („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2012).
Члан 13.
Ова Одлука биће објављенa у „Службеном листу општине Пландиште“, а ступа на снагу даном
објављивања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 110-10/2019-I
Датум: 21.06.2019. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.
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89.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), и члана 40. Статута општине Пландиште („Службени лист oпштине
Пландиште“, број 30/2018), у циљу реализације мера и активности предвиђених Локалним антикорупцијским
планом за општину Пландиште за период од 2017. до 2021. године („Службени лист општине Пландиште“,
број 25/2017), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 21.06.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИЈАВЉИВАЊУ И УПРАВЉАЊУ ПРИВАТНИМ ИНТЕРЕСИМА ЈАВНИХ ФУНКЦИОНЕРА У
ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређује поступак пријављивања и управљања приватним интересима јавних
функционера општине Пландиште, у поступку утврђивања предлога и доношења одлука и других општих
аката из надлежности општине Пландиште.
Члан 2.
Јавни функционер у смислу ове одлуке јесте, председник Општине, заменик председника Општине, члан
Општинског већа и одборник Скупштине општине Пландиште.
Приватни интерес јавног функционера, у смислу ове Одлуке, јесте било каква корист или погодност за
јавног функционера или за друго са њиме повезано лице у вези са предметом одлуке или другог општег акта
у чијем предлагању, односно доношењу учествује.
На одређивање круга повезаних лица, у смислу одредби ове одлуке, примењују се прописи којима се
уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција.
Члан 3.
Јавни функционер је дужан да пријави приватни интерес у вези са одлуком или другим општим актом у
чијем предлагању или доношењу учествује.
Члан 4.
Пријављивање и управљање приватним интересом одборника Скупштине општине у поступку усвајања
одлука и других општих аката из надлежности Скупштине општине, врши се на начин и по поступку
уређеним Пословником Скупштине општине.
Члан 5.
Председник Општине, односно члан Општинског већа (у даљем тексту: члан Већа) дужан је да одмах по
сазнању, а најкасније у року од 15 дана од дана сазнања, пријави писаним путем органу надлежном за
решавање сукоба интереса јавних функционера, у смислу закона којим се уређује спречавање сукоба
интереса при вршењу јавних функција, Општинском већу и Савету за праћење примене Етичког кодекса
постојање приватног интереса у погледу предмета одлуке или другог општег акта чији предлог утврђује
Општинско веће.
Члан Већа је дужан да о постојању приватног интереса из става 1. овог члана истог дана обавести
јавност путем средстава јавног информисања или на други примерен начин.
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Члан 6.
Сматраће се да приватни интерес члана Већа не постоји уколико се корист или погодност предвиђена
одлуком или другим општим актом чији се предлог утврђује односи на све грађане на територији општине
Пландиште.
Члан 7.
Члан Већа је дужан да се уздржи од било каквих активности у вези са доношењем одлуке или општег
акта из члана 3. ове Одлуке од тренутка достављања пријаве до тренутка добијања обавештења од органа
надлежног за решавање сукоба интереса јавних функционера, у смислу закона којим се уређује спречавање
сукоба интереса при вршењу јавних функција.
Члан 8.
Савет за праћење примене Етичког кодекса даје савете и смернице у вези са пријављивањем приватног
интереса јавних функционера, води евиденцију о пријавама приватног интереса јавних функционера и прати
извршавање обавезе пријављивања приватних интереса јавних функционера.
Члан 9.
Евиденција о пријавама приватних интереса јавних функционера садржи податке о датуму пријема
пријаве; предмету пријаве и обавештењу органа надлежног за решавање сукоба интереса јавних
функционера, које буде достављено Општинском већу, у складу са законом којим се уређује спречавање
сукоба интереса при вршењу јавних функција.
Евиденција о пријавама приватних интереса јавних функционера објављује се на интернет презентацији
општине Пландиште.
Члан 10.
Савет за праћење примене Етичког кодекса извештава Скупштину о пријављивању приватних интереса
јавних функционера у поступку доношења општих аката.
Извештај из става 1. овог члана подноси се Скупштини најкасније до 31. марта текуће године за претходну
годину.
Извештај из става 1. овог члана садржи податке о броју и предмету пријава приватног интереса и податке
о праћењу извршавања обавезе пријављивања приватног интереса.
Извештај из става 1. овог члана објављује се на интернет презентацији општине Пландиште.
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: 011-19/2019-I
Дана: 21.06.2019. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.
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90.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), а у циљу реализације
мера и активности предвиђених Локалним антикорупцијским планом за општину Пландиште за
период од 2017. до 2021. године („Службени лист општине Пландиште“, бр. 25/2017), Скупштина
општине Пландиште, на седници одржаној 21.06.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређују начин и поступак предлагања кандидата за чланове надзорног одбора
јавног предузећа чији је оснивач општина Пландиште, поступак и критеријуми (мерила) за утврђивање
кандидата за чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач општина Пландиште, као и
поступак утврђивања предлога за председника и чланове надзорног одбора.
Члан 2.
Председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач општина Пландиште (у
даљем тексту: надзорни одбор), именује Скупштина општина Пландиште, у складу са овом Одлуком.
Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник.
Један члан надзорног одбора именује се из реда запослених.
II. ПОСТУПАК ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Члан 3.
Кандидате за чланове надзорног одбора предлажу:
-

Кандидате за два члана надзорног одбора предлаже Општинско веће општине
Планадиште (у даљем тексту: Општинско веће);
Кандидат за члана надзорног одбора из реда запослених, предлаже се на начин и по
поступку који је уређен статутом јавног предузећа.

Предлагач из става 1. алинеја 1. овог члана подноси надлежном скупштинском радном телу (у даљем
тексту: радно тело) најмање два предлога кандидата, а предлагач из става 1. алинеја 2. овог члана подноси
радном телу најмање један предлог кандидата за члана надзорног одбора (у даљем тексту: кандидати).
Предлог из става 2. овог члана обавезно садржи образложење и доказе о испуњености услова за
именовање кандидата прописаних законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.
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Предлагач из става 1. овог члана дужан је да најкасније три месеца пре истека мандата чланова
надзорног одбора, достави радном телу предлоге кандидата.
Уколико члану надзорног одбора престане мандат оставком или разрешењем, предлагач из става 1.
овог члана дужан је да у року од осам дана од дана престанка мандата достави радном телу предлоге
кандидата.
III. ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Члан 4.
Радно тело прегледа све приспеле предлоге и приложене доказе и проверава испуњеност услова за
именовање кандидата прописаних законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.
Након пријема, а пре разматрања предлога, чланови радног тела дужни су да дају писане изјаве о
непостојању приватног интереса у вези са кандидатима или се изузимају из рада радног тела уколико такав
интерес постоји.
Члан 5.
Радно тело саставља списак кандидата који на основу поднетих доказа испуњавају услове за именовање
за члана надзорног одбора, ради спровођења поступка провере стручне оспособљености и знања.
Члан 6.
Радно тело доставља писано обавештење кандидатима о томе када отпочиње поступак провере стручне
оспособљености и знања, најкасније осам дана пре почетка тог поступка.
Ако се поступак из става 1. овог члана спроводи у више делова, кандидати се на почетку сваког дела
обавештавају о томе када почиње наредни део овог поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу поступка из става 1. овог члана, не позива
се да учествује у наредном делу овог поступка.
Члан 7.
Радно тело оцењује стручну оспособљеност и знања кандидата након увида у податке и приложене
доказе уз предлоге кандидата и спроведене писане и усмене провере, на начин прописан овом одлуком.
Члан 8.
Стручну оспособљеност кандидата радно тело оцењује на основу увида у податке и приложене доказе,
као и путем разговора.
Члан 9.
Увидом у податке и приложене доказе, радно тело оцењује стручну оспособљеност кандидата стечену
високим образовањем и стручну оспособљеност стечену радним искуством.
Радним искуством у смислу става 1. овог члана, сматра се укупно радно искуство које је кандидат стекао
на пословима за које се захтева високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или

Стр -387-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 16

21.06.2019.

специјалистичким струковним студијама (у даљем тексту: високо образовање), као и радно искуство које је
кандидат стекао на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа.
У разговору, радно тело оцењује стручну оспособљеност кандидата на основу његових одговора на
питања која се односе на програм пословања јавног предузећа, корпоративно управљање и унапређење
рада и развоја јавног предузећа.
Члан 10.
Стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем оцењује се оценама два или три, на
следећи начин:
1. стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар
наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова – оцена 2;
2. високо образовање на студијама трећег степена (доктор наука) – оцена 3.
Члан 11.
Стручна оспособљеност кандидата стечена укупним радним искуством на пословима за које се захтева
високо образовање, оцењује се оценом од један до три, на следећи начин:
1)
2)
3)

радно искуство од 3 до 5 година – оцена један (1);
радно искуство од 5 до 10 година – оцена два (2);
радно искуство преко 10 година – оцена три (3).
Члан 12.

Стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа (у даљем тексту: послови), оцењује се оценом од један до три, на следећи
начин:
1) за радно искуство стечено на пословима у трајању од једне до три године – оцена један (1);
2) за радно искуство стечено на пословима у трајању од три до пет година – оцена два (2);
3) за радно искуство стечено на пословима у трајању преко 5 година – оцена три (3).
Члан 13.
Знања кандидата радно тело проверава писаним путем и у разговору.
Радно тело оцењује знања кандидата провером: познавања једне или више области из које је делатност
за чије је обављање основано јавно предузеће, односно познавања других делатности које обавља јавно
предузеће, познавања прописа којима се уређује правни положај јавних предузећа и привредних друштава,
прописа којима се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, познавања области
корпоративног управљања, као и општих прописа о раду.
Члан 14.
На основу провере стручне оспособљености и знања, радно тело оцењује кандидате оценама од један
до три, које имају следеће значење:
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1) оцена један (1) – „не задовољава“
2) оцена два (2) – „делимично задовољава“
3) оцена три (3) – „у потпуности задовољава“
У току усмене провере стручне оспособљености и знања, у разговору са кандидатом, сваки члан радног
тела оцењује сваки одговор кандидата појединачно, једном од оцена из става 1. овог члана.
Питања за усмену проверу стручне оспособљености и знања кандидата, радно тело припрема унапред.
Члан 15.
Радно тело утврђује и бројчано исказује резултат сваког кандидата, израчунавањем просечне оцене,
према критеријумима (мерилима) прописаним овом Одлуком.
Уколико два или више кандидата имају једнак резултат, примењују се према наведеном редоследу
следећи критеријуми:
1) дуже радно искуство стечено на пословима (при чему се рачунају године и пуни месеци радног
искуства);
2) виши степен високог образовања.
Уколико два или више кандидата након примене критеријума из става 2. овог члана имају једнак
резултат, предност има кандидат за којег радно тело, у поновном разговору, утврди да боље испуњава
захтеве за обављање послова у надзорном одбору.
Члан 16.
Радно тело утврђује ранг листу са највише шест кандидата за чланове надзорног одбора (за сваког члана
надзорног одбора по два кандидата), који су са најбољим резултатом испунили критеријуме за именовање
прописане овом Одлуком.
У случају из члана 3. став 5. ове Одлуке, радно тело утврђује ранг листу са највише два кандидата за
члана надзорног одбора, који су са најбољим резултатом испунили критеријуме за именовање прописане
овом одлуком.
Ранг листа из става 1. и 2. овог члана обавезно садржи:
1)
2)
3)
4)
5)

личне податке кандидата;
податке о стеченом високом образовању кандидата;
податке о радном искуству кандидата;
податке о резултатима провере стручне оспособљености и знања и просечној оцени кандидата и
образложење.

Радно тело у року од осам дана од дана утврђивања ранг листе из ст. 1. и 2. овог члана доставља
кандидатима обавештење о постигнутим резултатима.
Ранг листу кандидата из ст. 1. и 2. овог члана са записником радно тело доставља Општинском већу у
року од 30 дана од дана утврђивања ранг листе кандидата.
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IV. ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Члан 17.
Општинско веће утврђује предлог акта о именовању председника и чланова надзорног одбора у складу
са ранг листом кандидата из члана 16. ст. 1. и 2. ове Одлуке и доставља га Скупштини општине Пландиште
ради усвајања.
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 18.
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: 011-20/2019-I
Дана: 21.06.2019. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџмента с.р.
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91.
На основу 48. Законом о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закони и 47/2018), члана 69. и члана 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 21.06.2019. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ЗА 2018. ГОДИНИ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Општинског већа Општине Пландиште за 2018. години, број
020-24/2019-III од 07.06.2019. године.
II
Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-24/2019-I
Датум: 21.06.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.
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92.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Закона о култури („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.) и члана 40. став 1. тачка 63. и члана 149.
Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине
Пландиште, на седници одржаној дана 21.06.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ СА ГОДИШЊИМ ОБРАЧУНОМ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕЛА ЦРКВА ЗА 2018.
ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Историјског архива Бела Црква за 2018. годину,
који је усвојио Управни одбор Историјског архива Бела Црква Одлуком број 63/19 од 27.02.2019.
године и на Извештај о финансијском пословању са Годишњим обрачуном за 2018. годину, који је
усвојио Управни одбор Историјског архива Бела Црква Одлуком број 62/19 од 27.02.2019. 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: 020-5/2019-I
Датум: 21.06.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.
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93.
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 63. и члана 149. Статута
општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине
Пландиште на седници одржаној дана 21.06.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Народне библиотеке Пландиште за 2018. годину,
који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке Пландиште Одлуком број 26/2019 од
04.03.2019. године и на Финансијски извештај Народне библиотеке Пландиште за 2018. годину,
који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке Пландиште Одлуком број 27/2019 од
04.03.2019. 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: 020-23/2019-I
Датум: 21.06.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.

Стр -393-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 16

21.06.2019.

94.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Закона о култури („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.) и члана 40. став 1. тачка 63. и члана 149.
Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине
Пландиште на седници одржаној дана 21.06.2019. године, донела је
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 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Културно образовног центра „Вук Караџић“
Пландиште за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године, који је усвојио Управни одбор Културно
образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште Одлуком број 30-1/2019 од 28.02.2019. године и на
Финансијски извештај за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, који је усвојио Управни
одбор Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште Одлуком број 30/2019 од
28.02.2019. 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: 020-22/2019-I
Датум: 21.06.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.

Стр -394-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 16

21.06.2019.

95.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 13. Закона о здравственој
заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019) и члана 40. став 1. тачка 63. и члана 149. Статута
општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине
Пландиште на седници одржаној дана 21.06.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА ДОМА ЗДРАВЉА
„1. ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.-31.12.2018. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извршење плана рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за
период 01.01.2018.-31.12.2018. године који је усвојио Управни одбор Дома здравља „1 октобар“
Пландиште Одлуком број 76/1 од 26.03.2019. 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: 020-19/2019-I
Датум: 21.06.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.

Стр -395-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 16

21.06.2019.

96.
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 47/2018), члана 209. Закона о социјалној
заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), члана 40. став 1. тачка 63. и члана 149. Статута општине
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 4. став 1. Одлуке о социјалној
заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 24/2017), Скупштина општине
Пландиште на седници одржаној дана 21.06.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У
ПЛАНДИШТУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Центра за социјални рад Пландиште за 2018.
годину, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад Одлуком број 55100-11-1/19 од
26.02.2019. године и на Финансијски извештај за финансирање из општинског буџета за 2018.
годину, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад Одлуком број 55100-11-1/2019 од
26.02.2019. 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: 551-5/2019-I
Датум: 21.06.2019. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.

Стр -396-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 16

21.06.2019.

97.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 6, 7, 9. и 13. Закона о
Црвеном крсту („Сл. гласник РС“, број 107/2005) и члана 40. став 1. тачка 63. и члана 149.
Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине
Пландиште на седници одржаној дана 21.06.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЦРВЕНОГ
КРСТА ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и Финансијски извештај Црвеног крста Пландиште
за 2018. годину, који је усвојила Скупштина Црвеног крста Пландиште Одлуком број 56-3/19 од
01.04.2019. 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: 020-21/2019-I
Датум: 21.06.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.

Стр -397-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 16

21.06.2019.

98.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 53. и
члана 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина
општине Пландиште на седници одржаној дана 21.06.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски извештај Предшколске установе „Срећно детињство“
Пландиште за период од 01. јануара до 31. децембра 2018. године, који је усвојио Управни одбор
Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште Одлуком број 60-30-2 од 26.02.2019.
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: 020-20/2019-I
Датум: 21.06.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.

Стр -398-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 16

21.06.2019.

99.
На основу члана 32. и 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014
– др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. и члана 113. Статута општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште, број 30/2018), на седници Скупштине општине
Пландиште одржаној дана 21.06.2019. године, донета је
ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама на територији општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште, број 11/2019) у члану 42. став 1. после речи „Општинском управом“ додају се речи: „на којима ће
се вршити гласање на дан одржавања избора у времену од 7 до 15 часова“.
Члан 2.
У члану 68. после речи „послова“ ставља се зарез и додају речи „осим у Месној заједници Велика Греда
где административно-техничке и финансијско-материјалне послове обавља секретар Месне заједнице“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-22/2019-I
Датум: 21.06.2019. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.

Стр -399-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 16

21.06.2019.

100.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 49. и члана 47.
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 25. Одлуке о
месним заједницама („Службени лист општине Пландиште“, бр. 11/2019), Скупштина општине Пландиште
на седници одржаној дана 21.06.2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на
територији општине Пландиште (у даљем тексту: Изборна комисија) у саставу:
1. - Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта, председник Изборне комисије.
- Страхиња Брекић, дипл. правник из Пландишта, заменик председника Изборне комисије.
2. - Ленуца Богдановић из Маргите, члан Изборне комисије,
- Драгана Мандић из Пландишта, заменик члана Изборне комисије,
3. - Светлана Тадић из Пландишта, члан Изборне комисије,
- Весна Стојановски из Хајдучице, заменик члана Изборне комисије,
4. - Зоран Брдар из Пландишта, члан Изборне комисије,
- Драгослав Аврамовић из Пландишта, заменик члана Изборне комисије,
5. - Душица Чабиловски из Пландишта, члан Изборне комисије,
6. - Јожеф Борош из Пландишта, заменик члана Изборне комисије,
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Магдалена Тошић, дипл правник из Пландишта, за секретара Изборне комисије.
ИМЕНУЈЕ СЕ Шара Шош, дипл правник из Јерменовца, за заменика секретара Изборне комисије.
III
Председник, чланови и секретар Изборне комисије, као и њихови заменици именују се на четири године.
IV
Изборна комисија спроводи изборе за чланове савета месних заједница на основу одредби Статута
општине Пландиште, Одлуке о месним заједницама на територији општине Пландиште и статута месних
заједница.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

Стр -400-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 16

21.06.2019.

Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закони, 101/2016 - др. закони и 47/2018) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом,
обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
Чланом 40. став 1. тачка 49. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр.
30/2018) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, оснива стална и повремена радна тела
за разматрање питања из њене надлежности, а чланом 47. став 1, 2. и 4. Статута општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и чланом 25. став 1, 2. и 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општине Пландиште“, бр. 11/2019) прописано је да Изборну комисију за
спровођење избора за чланове савета месних заједница чине председник и најмање четири члана које
именује Скупштина, да Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине који учествује у
раду Изборне комисије без права одлучивања и да председник, чланови Изборне комисије и секретар имају
заменике.
Члан 47. став 3. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члан
25. став 4. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Пландиште“, бр. 11/2019) предвиђа да се
председник, чланови Изборне комисије и секретар именују на четири године, а по истеку мандата могу бити
поново именовани.
Члан 47. став 5. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члан
25. став 5. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Пландиште“, бр. 11/2019) прописује да
се за председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије именују
лица која имају стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са
најмање три година радног искуства у струци.
Члан 48. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члан 26. Одлуке
о месним заједницама („Службени лист општине Пландиште“, бр. 11/2019) прописује задатке и овлашћења,
односно надлежност Изборне комисије.
Имајући у виду горе наведено у Изборну комисију се предлажу:
1. - Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта, за председника Изборне комисије.
- Страхиња Брекић, дипл. правник из Пландишта, за заменика председника Изборне комисије.
2. - Ленуца Богдановић из Маргите, за члана Изборне комисије,
- Драгана Мандић из Пландишта, за заменика члана Изборне комисије,
3. - Светлана Тадић из Пландишта, за члана Изборне комисије,
- Весна Стојановски из Хајдучице, за заменика члана Изборне комисије,
4. - Зоран Брдар из Пландишта, за члана Изборне комисије,
- Драгослав Аврамовић из Пландишта, за заменика члана Изборне комисије,
5. - Душица Чабиловски из Пландишта, за члана Изборне комисије,
- Јожеф Борош из Пландишта, за заменика члана Изборне комисије,
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За секретара Изборне комисије предлаже се Магдалена Тошић, дипл правник из Пландишта, а за
заменика секретара Изборне комисије Шара Шош, дипл правник из Јерменовца.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 20.06.2019..
године утврдила је Предлог Решења о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове
савета месних заједница на територији општине Пландиште и доставља га Скупштини општине Пландиште
на разматрање и усвајање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-34/2019-I
Дана: 21.06.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.
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101.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 49. и члана 49.
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 31. и 32. Одлуке о
месним заједницама на територији општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 11/2019),
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 21.06.2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Другостепена изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних
заједница на територији општине Пландиште (у даљем тексту: Другостепена изборна комисија) у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Снежана Јовановић, дипл. правник из Пландишта, председник Другостепене изборне комисије,
Бисерка Шкорић, дипл. правник из Пландишта, члан Другостепене изборне комисије,
Јелена Леонтијевић из Великог Гаја, члан Другостепене изборне комисије,
Дијана Маџовски из Пландишта, члан Другостепене изборне комисије,
Татјана Шипка из Пландишта, члан Другостепене изборне комисије.
II

ИМЕНУЈЕ СЕ Раде Сурла, дипл. правник из Пландишта, за секретара Другостепене изборне комисије.
III
Председник, чланови и секретар Другостепене изборне комисије, именују се на четири године.
IV
Другостепена изборне комисије је орган за спровођење избора који у другом степену одлучује о
приговорима на одлуке Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница, чији
задаци и овлашћења, као и начин рада и одлучивања утврђена Статутом општине Пландиште и Одлуком о
месним заједницама на територији општине Пландиште.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
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Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закони, 101/2016 - др. закони и 47/2018) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом,
обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
Чланом 40. став 1. тачка 49. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр.
30/2018) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, оснива стална и повремена радна тела
за разматрање питања из њене надлежности.
Чланом 49. став 1. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и
чланом 31. став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Пландиште“, бр. 11/2019)
прописано је да је Другостепена изборна комисија орган за спровођење избора који у другом степену
одлучује о приговорима на одлуке Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних
заједница.
Чланом 31. став 2. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Пландиште“, бр. 11/2019)
прописано је да Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине, а у ставу 4. истог члана
предвиђено је да се Другостепена изборна комисија образује истовремено када и Изборна комисија.
Чланом 49. став 2, 3, 5. и 6. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018)
и чланом 32. став 1, 2, 4. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Пландиште“, бр.
11/2019) прописано је да Другостепену изборну комисију чине председник и четири члана, да има секретара
кога именује Скупштина општине и који учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања, да
председник, најмање један члан и секретар Другостепене изборне комисије морају да имају стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет година радног
искуства у струци, да се председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар, именују на четири
године и могу поново да буду именовани.
Чланом 49. став 7. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018)
предвиђено је да се задаци и овлашћења Другостепене изборне комисије, као и начин рада и одлучивања,
ближе утврђују одлуком Скупштине општине којом се уређују месне заједнице.
Имајући у виду напред наведено, у Другостепену изборну комисију предлажу се:
1.
2.
3.
4.
5.

Снежана Јовановић, дипл. правник из Пландишта, за председника Другостепене изборне комисије,
Бисерка Шкорић, дипл. правник из Пландишта, за члана Другостепене изборне комисије,
Јелена Леонтијевић из Великог Гаја, за члана Другостепене изборне комисије,
Дијана Маџовски из Пландишта, за члана Другостепене изборне комисије,
Татјана Шипка из Пландишта, за члана Другостепене изборне комисије.

За секретара Другостепене изборне комисије предлаже се Раде Сурла, дипл правник из Пландишта.
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Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 20.06.2019.
године утврдила је Предлог Решења о именовању Другостепене изборне комисије за спровођење избора за
чланове савета месних заједница на територији општине Пландиште и доставља га Скупштини општине
Пландиште на разматрање и усвајање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-35/2019-I
Дана: 21.06.2019. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.
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102.
На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр.
30/2018) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће општине Пландиште је на седници одржаној
дана 14.06.2019. године донело
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019,
12/2019 и 14/2019), БРИШУ СЕ јавне набавке под редним бројевима:
-

1.2.3 „Израда пројектне документације реконструкција Завичајне куће у Пландишту“ у износу од
„410.000“ без ПДВ-а;
1.2.6 „Израда пројектне документације изгрдње тротоара у Великој Греди“ у износу од „ 250.000“ без
ПДВ-а;
1.2.8 „Израда пројектне документације мреже атарских путева и канала у насељеним местима
општине Пландиште“ у износу од „850.000“ без ПДВ-а;
1.2.23 „Израда пројектне документације за доградњу капеле у Хајдучици“ у износу од „150.000“ без
ПДВ-а;
1.2.26 „Израда пројектне документације санације 2 паркинга испред Војвођанске банке и Дома
културе „Вук Караџић“ у износу од „250.000“ без ПДВ-а;
II

У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019,
12/2019 и 14/2019), ДОДАЈУ СЕ нове јавне набавке под редним бројевима:
- „Набавка рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Пландиште“ у укупном износу
од „1.010.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности подељен у
две партије:
1. Набавка рачунарске опреме у износу од „600.000“ без ПДВ-а;
2. Набавка мултифункционог штампача у износу од „ 410.000“ без ПДВ-а.
- „Израда пројектне документације за потребе Општинске управе општине Пландиште“ у укупном
износу од „1.460.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности
подељен у пет партија:
1. Израда пројектне документације – капела Маргита у износу од „300.000“ без ПДВ-а;
2. Израда пројектне документације – капела Хајдучица у износу од „300.000“ без ПДВ-а;
3. Израда пројектне документације – санација спортских терена у кругу ОШ „Доситеј Обрадовић“
у износу од „250.000“ без ПДВ-а;
4. Израда пројектне документације – проширење архиве ОУ Пландиште у износу од „200.000“ без
ПДВ-а;
5. Израда пројектне документације – реконструкција Завичајне куће у Пландишту у износу од
„410.000“ без ПДВ-а.

Стр -406-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 16

21.06.2019.

- „Израда пројектне документације за потребе Општинске управе општине Пландиште“ у укупном
износу од „1.100.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности
подељен у две партије:
1. Израда пројектне документације – изгрдање тротоара у Великој Греди у износу од „250.000“ без
ПДВ-а;
2. Израда пројектне документације – мреже атарских путева и канала у насељеним местима
општине Пландиште у износу од „850.000“ без ПДВ-а;
- „Израда пројектне документације за потребе Општинске управе општине Пландиште“ у укупном
износу од „150.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности
подељен у две партије:
1. Израда пројектне документације – санација паркинга испред Војвођанске банке у Пландишту у
износу од „125.000“ без ПДВ-а;
2. Израда пројектне документације – санација паркинга испред Дома културе „Вук Караџић“ у
Пландишту у износу од „125.000“ без ПДВ-а;
III
У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019,
12/2019 и 14/2019), МЕЊА СЕ укупна вредност добара и износ од „34.382.500“ замењује се износом од
„35.392.500“, МЕЊА СЕ укупна вредност услуга и износ од „37.930.000“ замењује се износом од „38.880.000“
и МЕЊА СЕ укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „219.623.977“ замењује се износом од
„221.583.977“ динара без ПДВ-а.
IV
Закључак о усвајању Треће измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину објавиће се у
„Службеном листу oпштине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-195/2019-III
Дана: 14.06.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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103.
На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр.
30/2018) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће општине Пландиште је на седници одржаној
дана 21.06.2019. године донело
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019,
12/2019, 14/2019), ДОДАЈЕ СЕ нова јавна набавка под редним бројем:
- 1.2.31 „Услуге мобилне телефоније“ у укупном износу од „2.200.000“ без ПДВ-а за период од две
године за коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности.
II
У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019,
12/2019, 14/2019), МЕЊА СЕ укупна вредност услуга и износ од „38.880.000“ замењује се износом од
„41.080.000“, и МЕЊА СЕ укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „221.583.977“ замењује се
износом од „223.783.977“ динара без ПДВ-а.
III
Закључак о усвајању Четврте измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину објавиће се у
„Службеном листу oпштине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-199/2019-III
Дана: 21.06.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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93.
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Одлукa o завршном рачуну буџета
Oпштине Pландишта за 2018. годину
Одлука о остваривању права на
родитељски додатак незапосленим
породиљама
Одлука о пријављивању и
управљању приватним интересима
јавних функционера у поступку
доношења општих аката
Одлука о поступку предлагања
кандидата за чланове надзорног
одбора Јавног предузећа чији је
оснивач Општина Пландиште
Решење о давању сагласности
на Извештај о раду Општинског
већа Општине Пландиште за
2018. години
Решење о давању сагласности
на Извештај о раду и Извештај о
финансијском пословању са
годишњим обрачуном
Историјског архива Бела Црква
за 2018. годину
Решење о давању сагласности
на Извештај о раду и
Финансијски извештај Народне
библиотеке Пландиште за 2018.
годину
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 01.01.2018. до
31.12.2018. године
Решење о давању сагласности
на Извршење плана рада Дома
здравља „1. Октобар“ Пландиште
за период 01.01.2018.-31.12.2018.
године
Решење о давању сагласности
на Извештај о раду центра за
социјални рад у Пландишту и
Финансијски извештај за
финансирање из Општинског
буџета за 2018. годину
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Решење о давању сагласности
на Извештај о раду и
Финансијски извештај Црвеног
крста Пландиште за 2018. годину
Решење о давању сагласности
на Финансијски извештај
Предшколске установе „Срећно
детињство“ Пландиште
за период од 01. јануара до 31.
децембра 2018. године
Одлука о измени и допуни Одлуке о
месним заједницама на територији
Општине Пландиште
Решење о именовању Изборне
комисије за спровођење избора за
чланове савета месних заједница на
територији Општине Пландиште
Решење о именовању Другостепене
изборне комисије за спровођење
избора за чланове савета месних
заједница на територији Општине
Пландиште
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Золтан Ковач
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Татјана Шипка
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Општинска управа општине Пландиште
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