СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXV

Број 18

10.07.2019.

Годишња претплата
2100,00 динара

117.
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон 95/2018 и 95/2018-др.закон), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 88/2016 и 113/2017-др.закон), Уредбе
о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС'' број 88/2016), члана 63.
став 1. тачка 20. и члана 82. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број
30/2018) и члана 20. Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“, број 8/2018 и 7/2019), Општинско веће општине Пландиште, на предлог Начелника
Општинске управе општине Пландиште, на седници одржаној дана 10.07.2019. године, усвојило је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКA O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 13/2019), мења се и гласи:
Члан 1.
У члану 23., радно место под редним бројем 5. Обрачун плата, накнада и других личних
прихода и послови благајне и материјално-финансијско књиговодство, из дела „Опис
послова“ бришу се послови: „Води регистар запослених“ и „припрема налоге за плаћања и
доставља их Управи за трезор и/или врши електронска плаћања“.
Члан 2.
У члану 23., радно место под редним бројем 7. Ликвидатор за директне и индиректне
буџетске кориснике, мења се звање „Сарадник“ у звање „Млађи саветник“ и код овог радног
места у делу „Опис послова“ додају се послови: „Води регистар запослених“, „припрема налоге за
плаћања и доставља их Управи за трезор и/или врши електронска плаћања“ и „требовање
срестава од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања-породиљска
права и исплата истих и исплата надокнада незапосленим породиљама“ и мењају се Услови те
сада гласе:
„Стечено високо образовање из области економских наука, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“
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Члан 3.
У члану 23., радно место под редним бројем 15. Комунални инспектор, мења се звање
„Сарадник“ у звање „Млађи саветник“ и код овог радног места мењају се Услови те сада гласе:
„Стечено високо образовање из области економских наука, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“
Члан 4.
У члану 23., брише се радно место под редним бројем 19. Послови у области
водоснабдевања, комуналних делатности, саобраћаја и путне привреде.
Члан 5.
У члану 23. досадашњи послови под редним бројем 20. до 36. постају послови под редним
бројем 19. до 35.
Члан 6.
У члану 23., радно место под редним бројем 37. Заменик матичара за матично подручје
Маргита, постаје радно место под редним бројем 36., код овог радног места мења се звање
„Сарадник“ у звање „Млађи саветник“ и мењају се Услови те сада гласе:
„Стечено високо образовање из области економских наука, на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, 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, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).“
Члан 7.
У члану 23. досадашњи послови под редним бројем 39. до 41. постају послови под редним
бројем 38. до 40.
Члан 8.
У члану 23., брише се радно место под редним бројем 42. Возач путничког возила I.
Члан 9.
У члану 23., радно место под редним бројем 43. Возач путничког возила II постаје радно место под
редним бројем 41. и мења се назив радног места у „Возач путничког возила I“.
Члан 10.
У члану 23. досадашњи послови под редним бројем 44. до 49. постају послови под редним
бројем 42. до 47.
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Члан 11.
У члану 23., радно место под редним бројем 50. Координатор за односе са јавношћу II
постаје радно место под редним бројем 48., код овог радног места мења се звање „Сарадник“ у
звање „Млађи саветник“ и мењају се Услови те сада гласе:
„Стечено високо образовање из области економских наука, на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, 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, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).“
Члан 12.
У члану 23. досадашњи послови под редним бројем 51. постају послови под редним бројем
49.
Члан 13.
У члану 23. радно место под редним бројем 52. Возач путничког возила, постаје радно место под
редним бројем 50. и после овог радног места додаје се радно место под редним бројем:
„51. Возач

Звање: Намештеник-четврта врста радних места

Број намештеника: 1

Опис посла: Прикупља, анализира и прати податке о коришћењу службених возила, води рачуна о
исправности истих, доставља извештај о утрошку горива, управља моторним возилом и превози путнике за
потребе органа општине; стара се о техничкој исправности возила којим управља; води евиденције о
употреби моторног возила и пређеној километражи; води евиденције о потрошњи горива и мазива; води
евиденције о замени делова и гума и предаји дотрајалих замењених делова и гума; отклања мање кварове
на возилу; обавља прање и чишћење моторног возила. Обавља и друге послове по налогу шефа кабинета и
председника општине.
За свој рад одговоран је шефу кабинета и председнику општине.
Услови: стечено средње образовање друштвеног, економског, техничког или пољопривредног смера, у
трогодишњем или четворогодишњем трајању, возачка дозвола ''Б'' категорије.“
Члан 14.
У члану 23., досадашње радно место под редним бројем 53. Домар, постаје радно место под редним
бројем 52. и после овог радног места додаје се радно место:
„53. Технички секретар
Звање: Млађи референт

Број намештеника: 1

Опис посла: Обавља административно-техничке послове за потребе изабраних, именованих и
постављених лица у органима општине, прима и експедује пошту, пружа обавештења странкама и обавља
техничку припрему материјала за седнице Скупштине општине и Општинског већа. Обавља и друге послове
по налогу шефа кабинета и председника општине.
За свој рад одговоран је шефу кабинета и председнику општине.
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Услови: стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, познавање рада
на рачунару (MS Office пакет и интернет).“
Члан 15.
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрањем уређењу и систематизацији радних места,
броју и структури запослених у Општинској управи општине Пландиште биће објављен у „Службеном листу
општине Пландиште“, а почиње да се примењује од дана доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 10-23/2019-III
Дана: 10.07.2019. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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118.
На основу члана 63. Статута општине Пландиште („Сл. лист oпштине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана
56. став 1. Пословника о раду Општинског већа oпштине Пландиште („Сл. лист oпштине Пландиште“, бр.
9/2012 и 15/2013), Општинско веће oпштине Пландиште, на седници одржаној дана 10.07.2019. године,
донело је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ
ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ
ЖИВОТИЊА

Члан 1.
У Правилнику о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа
напуштених животиња („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 19/2015 и 20/2017), у члану 8. став 1.
мењају се алинејe 1. и 2. и гласе:
„ - 40.000,00 динара у случају лаке телесне повреде,
- 60.000,00 динара у случају тешке телесне повреде.“.

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 7-17/2019-III
Дана: 10.07.2019. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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119.
На основу члана 20. и члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 43. став 2. тачка 3. и члана
51. став 1. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, број 24/2017), члана 7. Правилника о финансирању дела трошкова превоза ученика
средњих школа у међумесном саобраћају („Службени лист општине Пландиште“, број 15/2018) и
чланова 63. и 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број
30/2018), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана
10.07.2019.године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ОД МЕСТА
СТАНОВАЊА ДО МЕСТА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овим Решењем утврђује се висина регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са
подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за период
СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ.

Члан 2.
Регресирање ће се вршити на следећи начин:
1. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 5000,00 динара од цене коју наплаћује
овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све
релације са суседним општинама (Вршац, Алибунар, Сечањ).
2. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 4000,00 динара од цене коју наплаћује
овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за релацију
Маргита-Вршац и Јерменовци-Алибунар.
3. Општина ће сносити трошкове месечних карата у висини од 30% од цене коју наплаћује овлашћени
превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све релације ван
суседних општина (Београд, Панчево, Зрењанин...).

Члан 3.
Средства за финансирање права из члана 1. и 2. овог Решења обезбеђена су Одлуком о
буџету општине Пландиште за 2019.годину („Службени лист општине Пландиште“, број 29/2018,
10/2019 и 15/2019) у оквиру Програма 10 Средње образовање, ПА 0001 – Функционисање
средњих школа, програмска класификација 2003-0001, функција 920, позиција 119, економска
класификација 472.
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Члан 4.
Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 451-22/2019-III
Дана: 10.07.2019.године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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120.
На основу члана 20. и члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 43. став 2. тачка 3. и члана 51. став 2. Одлуке
социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 24/2017), члана 7.
Правилника о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају
(„Службени лист општине Пландиште“, број 15/2018) и чланова 63. и 149. Статута општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште", број 30/2018), Општинско веће општине Пландиште, на седници
одржаној дана 10.07.2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
O УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ ОД МЕСТА
СТАНОВАЊА ДО МЕСТА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овим Решењем утврђује се висина регресирања трошкова превоза ученика средњих школа који
повремено/викендом путују од места становања до места школе ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
2019. ГОДИНЕ
Члан 2.
Висина регресирања је 30% од цене повремених/викенд карата које наплаћује овлашћени превозник.

Члан 3.
Средства за финансирање права из члана 1. и 2. овог Решења обезбеђена су Одлуком о буџету
општине Пландиште за 2019.годину („Службени лист општине Пландиште“, број
29/2018,
10/2019 и 15/2019) у оквиру Програма 10 Средње образовање, ПА 0001 – Функционисање
средњих школа, програмска класификација 2003-0001, функција 920, позиција 119, економска
класификација 472.
Члан 4.
Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 451-23/2019-III
Дана: 10.07.2019. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 4. став 4. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу општине Пландиште“
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 34/2017) у „Службеном листу општине Пландиште“, бр. 16/2019
од 21.06.2019. године на страни 398. у члану 1. Одлуке о измени и допуни Одлуке о месним заједницама на
територији општине Пландиште услед техничке грешке врши се исправка на тај начин да после речи
„часова“ треба да стоји зарез и речи „a одлуком о расписивању избора председник Скупштине општине
може одредити да гласање траје и до 20 часова“.

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

Стр -552-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 18

10.07.2019.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

117.

118.

119.

120.

Правилник о изменама и
допунама Правилникa o
организацији и систематизацији
радних места у Општинској
управи општине Пландиште
Правилник o измени Правилника о
поступку и начину решавања захтева
грађана за накнаду штете настале
услед уједа напуштених
животиња
Решење о утврђивању висине
регресирања трошкова превоза
редовних ученика средњих школа са
подручја Општине Пландиште који
свакодневно путују од места
становања до места школе за
период септембар-децембар 2019.
године
Решење о утврђивању висине
регресирања трошкова превоза
редовних ученика средњих школа са
подручја Општине Пландиште који
повремено/викендом путују од места
становања до места школе за
период септембар-децембар 2019.
године
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ИСПРАВКА
121.

Исправка Одлуке о измени и допуни
Одлуке о месним заједницама на
територији Општине Пландиште

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

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

551

