
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXVI Број  26 16.10.2020. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 
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Стр  -403-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -404-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -405-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -406-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -407-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -408-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -409-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -410-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -411-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -412-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -413-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -414-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -415-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -416-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -417-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -418-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -419-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -420-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -421-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -422-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -423-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -424-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -425-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -426-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -427-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -428-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -429-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -430-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -431-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -432-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -433-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -434-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -435-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -436-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -437-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -438-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -439-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -440-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -441-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -442-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -443-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -444-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -445-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -446-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 



Стр  -447-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Стр  -448-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 
Из табеларног прегледа се може закључити да је у оквиру 17 програма,  45 програмских активности и 27 

пројекта корисника буџетских средстава утврђено 110 постављених циљева са 138 индикатора учинка. 
 
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (Трећи допунски буџет) 

заснована је на реалним пројекцијама како прихода тако и расхода и као таква предлаже се Скупштини општини да је 
усвоји како је то дато у материјалу. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 400-116/2020-I                                    
Дана:  16.10.2020. године                                                   
П л а н д и ш т е          

        ПРЕДСЕДНИК 
                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    

                                                           Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 
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На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014, 33/2018, 31/2019 и 
37/2019 и 9/2020) и члана 9. став 5 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 16.10.2020. године доноси 

 
 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 

Члан 1. 

 
Приступа се изради Измена и допуна Просторног плана општине Пландиште („Службени лист општина 

Пландиште“, број 9/2011), у даљем тексту: (Измене и допуне Плана). 

 
Члан 2. 

 
Граница обухвата Просторног плана општине Пландиште поклапа се са границама  општине Пландиште. 

 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Барице. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 

Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на радну зону у Барицама на катастарску 

парцелу 517.  и парцелу 593. 

Предвидети да се постојећа радна зона  подели на два дела. Један део оставити као зону радног садржаја, а 

део предвидети за спорт и рекреацију. 

Променити намену парцеле 593 и предвидети да постане  простор намењен озелењавању. 

 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Јерменовци. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 



Стр  -449-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на катастарске парцеле 7 и 22 у насељу 

Јерменовци, зону спорта и рекреације 

Предвидети да се постојећа зона спорта и рекреације  подели на два дела. Један део оставити као зону 

спорта и рекреације (парцела бр.7) део где се налази фудбалски терен, а део предвидети за заштитно зеленило. 

    Предвидети радну зону на парцелама 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 и 2031. 

 

Измена и допуна Плана обухвата део насеља Велики Гај. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 

Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на зону становања у делу улице Стеријине , 

парцела 963/7, где се налази Објекат Капеле. 

Предвидети да се постојећа парцела где се налази Капела претвори у зону комуналних садржаја. 

 

Измена и допуна Плана обухвата део насеља Дужине. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 

Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на парцелу 380, односно измену границе 

грађевинског подрућја у том реону. 

Предвидети да се постојећа граница грађевинског реона прошири и да обухвати парцелу 380.  

 

Измена и допуна Плана обухвата део насеља Милетићево 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 

Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на зону спорта и рекреације, односно парцелу 

802, као и на зону централних садржаја парцелу 92 где се налази објекат Капеле. 

Предвидети да постојећа парцела 802 постане зона предвиђена за озелењавање, као и да парцела 92 где је 

изграђена Капела буде преименована у зону комуналних садржаја. 

 

Измена и допуна Плана обухвата део насеља Маргита. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 

Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на зону спорта и рекреације и зону радних 

садржаја односно измену границе грађевинског реона на парцели 2145 и на парцелу 2490. 

Предвидети да се постојећа граница грађевинског реона прошири и да обухвати парцелу 2145 и да се потом 

та парцела предвиди као зона заштитног зеленила. 

Предвидети проширење, односно промену граница зоне спорта и рекреације и зоне радних садржаја, тако 

што би се зона спорта проширила на део радне зоне, односно прилагодити постојећем стању на терену.  

Предвидети да  парцела 2490, буде радна зона. 

 

Измена и допуна Плана обухвата део насеља Стари Лец. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 

Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на промену намене парцела 192 и 193/1. 

Предвидети да постојећа парцеле 192 и 193/1 промене намену и постану зоне заштитног зеленила.. 

 

Измена и допуна Плана обухвата део насеља Хајдучица. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 

Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на измену граница грађевинског подручја 

насеља на парцелама 1082 и 1083.  

Предвидети да се постојеће парцеле 1082 и 1083 укључе у границе грађевинског подручја насеља и 

предвидети за зону комуналних садржаја и заштитног зеленила. 

 

Измена и допуна Плана обухвата део насеља Велика Греда. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 



Стр  -450-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на формирање радне зоне  на парцелама 1114 

и 1777/1, као и промену намене парцела 364/4, 364/2 и 364/3. 

Предвидети да се постојећим парцелама 1114 и 1777/1, формира радна зона. 

Предвидети да парцеле 364/2 и 364/3 промене намену и пређу у зону заштитног зеленила. 

 

Графички приказ оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана је саставни део ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

 
Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Плана садржани су у развојним стратегијама, као 

и техничкој и другој документацији од значаја за његову израду. 
За потребе израде Измена и допуна Плана потребно је прибавити оверену катастарско-топографски 

подлогу у размери 1:1000, за предложени обухват. 
 

 
Члан 4. 

 
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите предметног простора су: 

-  унапређење коришћења грађевинског земљишта, у циљу одрживог развоја, 

            -    ефикасност коришћења површина јавне намене и инфраструктурних система и усмереност ка 
кориснику, 

- стварање услова за инвестирање у објекте за јавне потребе кроз различите облике финансирања, 

-  очување и одрживо коришћење културног наслеђа, 
-  унапређење заштите животне средине. 

 
Члан 5. 

 
Визија и основни циљеви израде Измена и допуна Плана јесу редефинисање намене и регулације делова 

појединих целина, које су одређене Просторним планом општине Пландиште. 

 
У складу са напред наведеним, Измене и допуне Плана се односе на: 

- Поделу постојеће радне зоне у насељу Барице на два дела. Један део оставити као зону радног  садржаја, 

а део редвидети за спорт и рекреацију. 

-   Промену намене парцеле 593 у насељу Барице. 

-  Подела  постојеће зоне спорта и рекреације  на два дела у насељу Јерменовци. Један део оставити као 

зону спорта и рекреације (парцела бр.7) део где се налази фудбалски терен, а део предвидети за заштитно зеленило. 

             - Оснивање радне зоне на парцелама 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 и 2038, у насељу Јерменовци. 

             - Промену намене постојећа парцела где се налази Капела у насељу Велики Гај у зону комуналних 

садржаја. 

                - Промену постојеће границе грађевинског  реона насеља Дужине, тако што би обухват плана обухватио 

парцелу 380. 

                - Промену намене постојеће парцеле 802 у насељу Милетићево у зону предвиђену за озелењавање. 

                - Промену намене парцеле 92 где је изграђена Капела у наељу Милетићево буде у зону комуналних 

садржаја. 

                - Проширење граница грађевинског реона насеља Маргита, које би обухватило парцелу 2145 и промену 

намене те парцеле у зона заштитног зеленила. 

                -  Проширење, односно промену граница зоне спорта и рекреације и зоне радних садржаја, у насељу 

Маргита, тако што би се зона спорта проширила на део радне зоне, односно прилагодити постојећем стању на терену. 

                - Промену намене постојећих парцела 192 и 193/1, у насељу Стари Лец у зону заштитног зеленила. 

                - Промену постојеће границе грађевинског реона насеља Хајдучица, тако што би се  парцеле 1082 и 1083, 

укључиле у границе грађевинског подручја насеља Хајдучица и биле намењене за зону комуналних  садржаја и 

заштитног зеленила. 

                - Промену граница грађевинског подручја насеља Велика Греда, тако да се постојеће парцеле 1114 и 

1777/1, укључе у границе грађевинског подручја насеља и буду намењене за радну зону. 

               - Промену намене парцела 364/2 и 364/3 у насељу Велика Греда, у зону заштитног зеленила. 
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Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухваћеног Изменама и 

допунама Плана чини постојеће грађевинско земљиште у делу блока 8, блока 2 и блока 9 у Пландишту, у оквиру кога 
треба дефинисати основну намену простора, правила уређења и грађења, на начин који истовремено обезбеђује 
јавни интерес и одрживи економски развој. 

 
Члан 7. 

 
Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 2 (два) месеца, од дана достављања 

Извештаја о извршеном раном јавном увиду и оверених ажурних катастарско-топографских подлога. 
 
 

Члан 8. 

 
Средства за израду Измена и допуна Плана обезбедиће се из буџета општине Пландиште. 

 
Члан 9. 

 
Уступање израде Измена и допуна Плана вршиће се у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 

 
Члан 10. 

 
Након доношења ове Одлуке, носилац израде плана, орган надлежан за послове урбанизма општине 

Пландиште, организоваће упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Измена и допуна Плана, 
могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида. 

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања 
и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници 
доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања. 

 
Члан 11. 

 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене и допуне Плана подлежу стручној 

контроли и излажу се на јавни увид. 

Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 30 

дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Измена и допуна Плана на јавни 

увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на Измене и допуне План, као 

и друге информације које су од значаја за јавни увид. 

 
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна 

Плана генералне регулације насеља Пландиште на животну средину, које је донела Општинска управа општине 
Пландиште, под бројем 501-28/2020-I, од дана 08.10.2020. године. 

 
Члан 13. 

 
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: 350-10/2020-I                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.10.2020. године                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ПЛАНДИШТЕ                                                                  Горан Доневски дипл. економиста с.р. 



Стр  -452-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 
179 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 501-28/2020-02-IV  
Дана: 09.10.2020. године 
Пландиште 

 
 
На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 

број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-испр., 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13-УС, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др.закон и 9/2020), члана 
23. Одлуке о организацији општинске управе општине Пландиште /„Сл. лист општине Пландиште" бр. 8/2018 и 7/2019/, 
а по претходно прибављеном Мишљењу, Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту 
животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду, број 350-9/2020-02-IV од 
08.10.2020. године и овлашћења Начелника Општинске управе oпштине Пландиште, број решења 02-96/2017-III од 
13.11.2017.године, Општинска управа општине Пландиште, доноси:  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Просторног плана 
општине Пландиште 

 

1. Не приступа се Стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Просторног плана 
општине Пландиште  

2. Граница обухвата Просторног плана општине Пландиште поклапа се са границама  општине 
Пландиште. 

Измена и допуна Плана обухвата део насеља Барице. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на радну зону у Барицама на катастарску 

парцелу 517. И парцелу 593. 
Предвидети да се постојећа радна зона  подели на два дела. Један део оставити као зону радног 

садржаја, а део предвидети за спорт и рекреацију. 
Променити намену парцеле 593 и предвидети да постане  простор намењен озелењавању. 
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Јерменовци. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на катастарске парцеле 7 и 22 у насељу 

Јерменовци, зону спорта и рекреације 
Предвидети да се постојећа зона спорта и рекреације  подели на два дела. Један део оставити као зону 

спорта и рекреације (парцела бр.7) део где се налази фудбалски терен, а део предвидети за заштитно 
зеленило. 

    Предвидети радну зону на парцелама 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 и 2031. 
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Велики Гај. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на зону становања у делу улице Стеријине , 

парцела 963/7, где се налази Објекат Капеле. 
Предвидети да се постојећа парцела где се налази Капела претвори у зону комуналних садржаја. 
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Дужине. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
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Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на парцелу 380, односно измену границе 

грађевинског подрућја у том реону. 
Предвидети да се постојећа граница грађевинског реона прошири и да обухвати парцелу 380.  
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Милетићево 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на зону спорта и рекреације, односно 

парцелу 802, као и на зону централних садржаја парцелу 92 где се налази објекат Капеле. 
Предвидети да постојећа парцела 802 постане зона предвиђена за озелењавање, као и да парцела 92 

где је изграђена Капела буде преименована у зону комуналних садржаја. 
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Маргита. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на зону спорта и рекреације и зону радних 

садржаја односно измену границе грађевинског реона на парцели 2145. И на парцелу 2490. 
Предвидети да се постојећа граница грађевинског реона прошири и да обухвати парцелу 2145 и да се 

потом та парцела предвиди као зона заштитног зеленила. 
Предвидети проширење, односно промену граница зоне спорта и рекреације и зоне радних садржаја, 

тако што би се зона спорта проширила на део радне зоне, односно прилагодити постојећем стању на 
терену.  

Предвидети да  парцела 2490, буде радна зона. 
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Стари Лец. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на промену намене парцела 192 и 193/1. 
Предвидети да постојећа парцеле 192 и 193/1, промене намену и постану зоне заштитног зеленила.. 
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Хајдучица. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на измену граница грађевинског подручја 

насеља на парцелама 1082 и 1083.  
Предвидети да се постојеће парцеле 1082 и 1083, укључе у границе грађевинског подручја насеља и 

предвидети за зону комуналних садржаја и заштитног зеленила. 
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Велика Греда. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на формирање радне зоне  на парцелама 

1114 и 1777/1, као и промену намене парцела 364/4, 364/2 и 364/3. 
Предвидети да се постојећим парцелама 1114 и 1777/1, формира радна зона. 
Предвидети да парцеле 364/2 и 364/3 промене намену и пређу у зону заштитног зеленила. 
 
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите предметног простора су: 
-  унапређење коришћења грађевинског земљишта, у циљу одрживог развоја, 

            -    ефикасност коришћења површина јавне намене и инфраструктурних система и 
усмереност ка кориснику, 

-  стварање услова за инвестирање у објекте за јавне потребе кроз различите облике финансирања, 

-  очување и одрживо коришћење културног наслеђа, 
-  унапређење заштите животне средине. 
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3. На основу критеријума за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10), извршена је 
процена могућих утицаја Плана на животну средину. Утврђено је да привођење простора наменама 
дефинисаним у тачци 3. неће произвести значајније утицаје на животну средину, те није потребна израда 
Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.  

 
4. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Плана.  
 
5. Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Пландиште” 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 
Општина Пландиште је покренула поступак за израду Измена и допуна Просторног плана општине 

Пландиште које се односе на :  
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Барице. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на радну зону у Барицама на катастарску 

парцелу 517. И парцелу 593. 
Предвидети да се постојећа радна зона  подели на два дела. Један део оставити као зону радног 

садржаја, а део предвидети за спорт и рекреацију. 
Променити намену парцеле 593 и предвидети да постане  простор намењен озелењавању. 
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Јерменовци. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на катастарске парцеле 7 и 22 у насељу 

Јерменовци, зону спорта и рекреације 
Предвидети да се постојећа зона спорта и рекреације  подели на два дела. Један део оставити као зону 

спорта и рекреације (парцела бр.7) део где се налази фудбалски терен, а део предвидети за заштитно 
зеленило. 

    Предвидети радну зону на парцелама 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 и 2031. 
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Велики Гај. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на зону становања у делу улице Стеријине , 

парцела 963/7, где се налази Објекат Капеле. 
Предвидети да се постојећа парцела где се налази Капела претвори у зону комуналних садржаја. 
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Дужине. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на парцелу 380, односно измену границе 

грађевинског подрућја у том реону. 
Предвидети да се постојећа граница грађевинског реона прошири и да обухвати парцелу 380.  
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Милетићево 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на зону спорта и рекреације, односно 

парцелу 802, као и на зону централних садржаја парцелу 92 где се налази објекат Капеле. 
Предвидети да постојећа парцела 802 постане зона предвиђена за озелењавање, као и да парцела 92 

где је изграђена Капела буде преименована у зону комуналних садржаја. 
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Маргита. 
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Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на зону спорта и рекреације и зону радних 

садржаја односно измену границе грађевинског реона на парцели 2145. И на парцелу 2490. 
Предвидети да се постојећа граница грађевинског реона прошири и да обухвати парцелу 2145 и да се 

потом та парцела предвиди као зона заштитног зеленила. 
Предвидети проширење, односно промену граница зоне спорта и рекреације и зоне радних садржаја, 

тако што би се зона спорта проширила на део радне зоне, односно прилагодити постојећем стању на 
терену.  

Предвидети да  парцела 2490, буде радна зона. 
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Стари Лец. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на промену намене парцела 192 и 193/1. 
Предвидети да постојећа парцеле 192 и 193/1, промене намену и постану зоне заштитног зеленила.. 
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Хајдучица. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на измену граница грађевинског подручја 

насеља на парцелама 1082 и 1083.  
Предвидети да се постојеће парцеле 1082 и 1083, укључе у границе грађевинског подручја насеља и 

предвидети за зону комуналних садржаја и заштитног зеленила. 
 
Измена и допуна Плана обухвата део насеља Велика Греда. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на формирање радне зоне  на парцелама 

1114 и 1777/1, као и промену намене парцела 364/4, 364/2 и 364/3. 
Предвидети да се постојећим парцелама 1114 и 1777/1, формира радна зона. 
Предвидети да парцеле 364/2 и 364/3 промене намену и пређу у зону заштитног зеленила. 
 
У складу са напред наведеним, Измене и допуне Плана се односе на: 
- Поделу постојеће радне зоне у насељу Барице на два дела. Један део оставити као зону радног  

садржаја, а деопредвидети за спорт и рекреацију. 
-   Промену намене парцеле 593 у насељу Барице. 
-  Подела  постојеће зона спорта и рекреације  на два дела у насељу Јерменовци. Један део оставити 

као зону спорта и рекреације (парцела бр.7) део где се налази фудбалски терен, а део предвидети за 
заштитно зеленило. 

             - Оснивање радне зоне на парцелама 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 и 2038, у насељу 
Јерменовци. 

             - Промену намене постојећа парцела где се налази Капела у насељу Велики Гај у зону 
комуналних садржаја. 

                - Промену постојеће границе грађевинског  реона насеља Дужине, тако што би обухват плана 
обухватио парцелу 380. 

                - Промену намене постојеће парцеле 802 у насељу Милетићево у зону предвиђену за 
озелењавање. 

                - Промену намене парцеле 92 где је изграђена Капела у наељу Милетићево буде у зону 
комуналних садржаја. 

                - Проширење граница грађевинског реона насеља Маргита, које би обухватило парцелу 2145 и 
промену намене те парцеле у зона заштитног зеленила. 
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                -  Проширење, односно промену граница зоне спорта и рекреације и зоне радних садржаја, у 

насељу Маргита, тако што би се зона спорта проширила на део радне зоне, односно прилагодити 
постојећем стању на терену. 

               - Промену намене постојећих парцела 192 и 193/1, у насељу Стари Лец у зону заштитног 
зеленила. 

                - Промену постојеће границе грађевинског реона насеља Хајдучица, тако што би се  парцеле 
1082 и 1083, укључиле у границе грађевинског подручја насеља Хајдучица и биле намењене за зону 
комуналних  садржаја и заштитног зеленила. 

                - Промену граница грађевинског подручја насеља Велика Греда, тако да се постојеће парцеле 
1114 и 1777/1, укључе у границе грађевинског подручја насеља и буду намењене за радну зону. 

               - Промену намене парцела 364/2 и 364/3 у насељу Велика Греда, у зону заштитног зеленила. 
 
У Општинској управи општине Пландиште је сачињен предлог Решења о неприступању стратешкој 

процени утицаја на животну средину Измена и допуна  Просторног плана општине Пландиште. На основу 
члана 11. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени Гласник РС”, 
бр.135/04 и 88/10), предлог решења је упућен на Мишљење Служби за урбанизам, грађевинарство и 
заштиту животне средине. У законском року је пристигао одговор Службе за урбанизам, грађевинарство и 
заштиту животне средине број 350-10/2020-02-IV од 08.10.2020. године, која је у свом акту дала позитивно 
мишљење на садржину предложеног решења. Према члану 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину, одлуку о неизради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана и 
програма по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине. 

Општинска управа општине Пландиште, имајући у виду планирану намену којом нису планирани будући 
развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Службе за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине (бр. 350-9/2020-02-IV од 08.10.2020. 
године), утврдила је да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката 
одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде 
стратешке процене утицаја на животну средину.  

Сходно свему наведеном Општинска управа општине Пландиште је донела решење као у диспозитиву. 
Ово решење је ослобођено плаћања Републичке административне таксе на основу члана 18. Став 1. 

Тачка 2. Закона о републичким административним  таксама („Службени гласник РС“ ("Сл. гласник РС", бр. 
43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 
55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени 
дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени 
дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн, 95/2018 и 38/2019 - усклађени дин. изн., 
86/2019, 90/2019 - испр. и 98/2020 - усклађени дин. изн.). 

Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту 
животне средине, Нови Сад у року од 15 дана од дана достављања, путем овог органа или непосредном 
поштом таксирана са 480,00 динара административне таксе. 

 
Доставити: 
Општини Пландиште, Пландиште 
Архиви 
             Н А Ч Е Л Н И К 
                      Александра Одавић Мак,дипл.правник с.р. 
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На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-

исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014, 33/2018, 31/2019 и 
37/2019 и 9/2020), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 16.10.2020. године доноси 

 
 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЛАНДИШТЕ 
 
 

Члан 1. 

 
Приступа се изради Измена и допуна Планa генералне регулације насеља Пландиште („Службени лист 

општина Пландиште“, број 9/2014), у даљем тексту: (Измене и допуне Плана). 

 
Члан 2. 

 
Граница обухвата Плана генералне регулације насеља Пландиште поклапа се са границом грађевинског 

подручја насеља Пландиште. 

 
Измена и допуна Плана обухвата део блока 8. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 

Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана се налазе  између улица Синђелићева, Првомајска и 

катастарске парцеле бр. 2865 и обухвата парцелу 1624/69. 

Укида се планирани улични коридор ширине 15м, који би се налазио на парцели бр. 127/6, оивичен 

парцелама 131/1, 130 и парцелом 2865. Планирани улични коридор би спајао постојећу улицу Николе Тесле и улицу 

Ђуре Јакшића. 

Изменом Плана укида се планирана линија деобе новог уличног коридора и парцеле 127/6 и задржава се 
постојећа регулациона линија парцеле бр. 127/6, КО Пландиште. 

Укида се планирани улични коридор који би обухватао део парцеле 127/3 у ширини од 15м,  и повезивао 

парцелу 1624/69 и улицу Ђуре Јакшића, тако да ће се планирани улични коридор задржати само на парцели 1624/69. 
Изменом Плана укида се планирана линија деобе новопланираног уличног коридора и парцеле 127/3 и 

задржава се постојећа регулациона линија између парцеле 127/3 и парцеле 2865. 

 
Измена и допуна Плана обухва део блока 9, зону радних садржаја код Железничке станице. 
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор оивичен улицама Војводе Путника, Змај 

Јовина, Илинденска и Коридором железнице. 

Изменом Плана треба предвидети да се парцеле са стамбеном наменом 939, 938, 937/1 и 937/2 издвоје из 

зоне радних садржаја и да се преименују у зону становања. 

 
Измена и допуна Плана обухвата део блока број 2. 

Оквирне границе обухвата измене и допуне Плана обухвата парцелу 1624/26 која је планирана за зону 

радних садржаја. 
 
 

Изменом Плана планира се увођење уличног коридора који би се поклопио са регулационом линијом до 
парцеле 1624/12 и спојио би магистрални пут на парцели 1624/10, са некатегорисаним путем на парцели 2962. 

 
Измена и допуна Плана обухвата део блока 5, зону становања. 
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор улице Милоша Црњанског и 

катастарску парцелу 432. 

Изменом Плана планира се продужење уличног коридора улице Милоша Црњанског, којим би се требало 
омогућити приступ парцелама 450 и 448 на улични коридор. 

 
Измена и допуна Плана обухва део блока 6, зону централних садржаја. 
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор улице Војводе Путника, катастарска 
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парцела 743. 

Изменом Плана ускладити тачну намену ове парцеле у складу са постојећом наменом објекта. 

 
Измена и допуна Плана обухва део блока 3, зону становања. 
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор улице Првомајске. 

Изменом Плана предвидети да се део улице Првомајске, на парцели 678 затвори према улици Карађорђевој.  

 
Измена и допуна Плана обухва парцеле 1906. 
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор годе поменуте парцеле. 

Изменом Плана предвидети да се парцела 1906 подели на два дела. Да се један део предвиди као зона 
комуналних садржаја, односно простор за одлагање инертног отпада, а други део парцеле предвидети за 
озелењавање. 

 

Графички приказ оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана је саставни део ове Одлуке 

 
Члан 3. 

 
Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Плана садржани су у планском документу вишег 

реда - Просторном плану општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 9/2011), развојним 
стратегијама, као и техничкој и другој документацији од значаја за његову израду. 

 
За потребе израде Измена и допуна Плана потребноје прибавити оверену катастарско-топографски 

подлогу у размери 1:1000, за предложени обухват. 

 
Члан 4. 

 
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите предметног простора су: 

-  унапређење коришћења грађевинског земљишта, у циљу одрживог развоја, 

            -    ефикасност коришћења површина јавне намене и инфраструктурних система и усмереност ка 
кориснику, 

-  стварање услова за инвестирање у објекте за јавне потребе кроз различите облике финансирања, 

-  очување и одрживо коришћење културног наслеђа, 
-  унапређење заштите животне средине. 

 
Члан 5. 

 
Визија и основни циљеви израде Измена и допуна Плана јесу редефинисање намене и регулације делова 

појединих целина, које су одређене Планом генералне регулације насеља Пландиште. 

 
У складу са напред наведеним, Измене и допуне Плана се односе на: 

-  Укидање планираних уличних коридора у блоку 8, на делу парцеле 127/6, делу парцеле 127/3. 

            - Укидање  планиране  линије  деобе  нових  уличних  коридора  са  парцелама  127/6  и  127/3  и 
задржавање постојеће регулационе линије између парцела 127/6 и парцеле 2865 и задржавање постојеће 
регулационе линије између парцеле 127/3 и парцеле 2865. 

            - Издвајање парцела са претежно стамбеном наменом у блоку 9 из зоне радних садржаја и 
уврштавање истих у зону стамбене намене. 

 -  Планирање новог уличног коридора у блоку 2 у планираној зони радних садржаја. 

 - Продужење уличног коридора улице Милоша Црњанског, којим би се требало омогућити приступ 

парцелама 450 и 448 на улични коридор. 

 - Усклађивање намене  парцеле у складу са постојећеом наменом објекта, у делу блока 6. 

 - Предвидети да се парцела 1906, подели на два дела. Један део би био зона комуналних садржаја, односно 

простор за одлагање инертног отпада, а други део парцеле предвидети за озелењавање. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухваћеног Изменама и 
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допунама Плана чини постојеће грађевинско земљиште у делу блока 8, блока 2 и блока 9 у Пландишту, у оквиру кога 
треба дефинисати основну намену простора, правила уређења и грађења, на начин који истовремено обезбеђује 
јавни интерес и одрживи економски развој. 

Члан 7. 

 
Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 2 (два) месеца, од дана достављања 

Извештаја о извршеном раном јавном увиду и оверених ажурних катастарско-топографских подлога. 
 

Члан 8. 

 
Средства за израду Измена и допуна Плана обезбедиће се из буџета општине Пландиште. 

 
Члан 9. 

 
Уступање израде Измена и допуна Плана вршиће се у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 

 
Члан 10. 

 
Након доношења ове Одлуке, носилац израде плана, орган надлежан за послове урбанизма општине 

Пландиште, организоваће упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Измена и допуна Плана, 
могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида. 

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања 
и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници 
доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања. 

 
Члан 11. 

 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене и допуне Плана подлежу стручној 

контроли и излажу се на јавни увид. 

Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локално листу и траје 30 

дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Измена и допуна Плана на јавни 

увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на Измене и допуне План, као 

и друге информације које су од значаја за јавни увид. 

 
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна 

Плана генералне регулације насеља Пландиште на животну средину, које је донела Општинска управа општине 
Пландиште, под бројем 501-27/2020-I, од дана 08.10.2020. године. 

 
Члан 13. 

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

 
 
 
РЕПУБЛИКАСРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 350-9/2020-I  
Дана: 16.10.2020. године 

ПЛАНДИШТЕ 
 

                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                       Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 501-27/2020-02-IV  
Дана: 09.10.2020. године 
Пландиште 

 
На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 

број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-испр., 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13-УС, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др.закон и 9/2020), члана 
23. Одлуке о организацији општинске управе општине Пландиште /„Сл. лист општине Пландиште" бр. 8/2018 и 7/2019/, 
а по претходно прибављеном Мишљењу, Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту 
животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду, број 350-9/2020-02-IV од 
08.10.2020. године и овлашћења Начелника Општинске управе oпштине Пландиште, број решења 02-96/2017-III од 
13.11.2017.године, Општинска управа општине Пландиште, доноси:  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна  Планa генералне 
регулације  насеља Пландиште 

 
1. Не приступа се Стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна  Планa генералне регулације  

насеља Пландиште. 
2. Граница обухвата Плана генералне регулације насеља Пландиште поклапа се са границом грађевинског 

подручја насеља Пландиште. 
Измена и допуна Плана обухвата део блока 8. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 

Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана се налази на између улица Синђелићева, Првомајска и 

катастарске парцеле бр. 2865 и обухвата парцелу 1624/69. 

Укида се планирани улични коридор ширине 15м, који би се налазио на парцели бр. 127/6, оивичен 

парцелама 131/1, 130 и парцелом 2865. Планирани улични коридор би спајао постојеће улицу Николе Тесле и улицу 

Ђуре Јакшића. 

Изменом Плана укида се планирана линија деобе новог уличног коридора и парцеле 127/6 и задржава се 
постојеће регулациона линија парцеле бр. 127/6, КО Пландиште. 

Укида се планирани улични коридор који би обухватао део парцеле 127/3 у ширини од 15м,  и повезивао 

парцелу 1624/69 и улицу Ђуре Јакшића, тако да ће се планирани улични коридор задржати само на парцели 1624/69. 
Изменом Плана укида се планирана линија деобе новопланираног уличног коридора и парцеле 127/3 и 

задржава се постојећа регулациона линија између парцеле 127/3 и парцеле 2865. 

 
Измена и допуна Плана обухва део блока 9, зону радних садржаја код Железничке станице.џ  

Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор оивичен улицама Војводе Путника, Змај 
Јовина, Илинденска и Коридором железнице. 

Изменом Плана треба предвидети да се парцеле са стамбеном наменом 939, 938, 937/1 и 937/2 издвоје из 

зоне радних садржаја и да се преименују у зону становања. 

 
Измена и допуна Плана обухвата део блока број 2. 

Оквирна граница обухвата измене и допуне Плана обухвата парцелу 1624/26. Која је планирана за зону 

радних садржаја. 

Изменом Плана планира се увођење уличног коридора који би се поклопио са регулационом линијом до 
парцеле 1624/12 и спојио би магистрални пут на парцели 1624/10, са некатегорисаним путем на парцели 2962. 

 
Измена и допуна Плана обухва део блока 5, зону становања. 
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор улице Милоша Црњанског и 

катастарску парцелу 432. 

Изменом Плана планира се продужење уличног коридора улице Милоша Црњанског, којим би се требало 
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омогућити приступ парцелама 450 и 448 на улични коридор. 

 
Измена и допуна Плана обухва део блока 6, зону централних садржаја. 
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор улице Војводе Путника катастарска 

парцела 743. 

Изменом Плана ускладити тачну намену ове парцеле у складу са постојећом наменом објекта. 

 
Измена и допуна Плана обухва део блока 3, зону становања. 
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор улице Првомајске. 

Изменом Плана предвидети да се део улице Првомајске, на парцели 678 затвори према улици Карађорђевој.  

 
Измена и допуна Плана обухвата парцеле 1906. 
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор годе поменуте парцеле. 

Изменом Плана предвидети да се парцела 1906 подели на два дела. Да се један део предвиди као зона 
комуналних садржаја, односно простор за одлагање инертног отпада, а други део парцеле предвидети за 
озелењавање. 

 
3. Основни циљ  циљеви израде Измена и допуна Плана јесу редефинисање намене и регулације 

делова појединих целина, које су одређене Планом генералне регулације насеља Пландиште. 
У складу са напред наведеним, Измене и допуне Плана се односе на: 

- Укидање планираних уличних коридора у блоку 8, на делу парцеле 127/6, делу парцеле 127/3. 

            - Укидање  планиране  линије  деобе  нових  уличних  коридора  са  парцелама  127/6  и  127/3  и 
задржавање постојеће регулационе линије између парцела 127/6 и парцеле 2865 и задржавање постојеће 
регулационе линије између парцеле 127/3 и парцеле 2865. 

            - Издвајање парцела са претежно стамбеном наменом у блоку 9 из зоне радних садржаја и 
уврштавање истих у зону стамбене намене. 

 - Планирање новог уличног коридора у блоку 2 у планираној зони радних садржаја. 

 - Продужење уличног коридора улице Милоша Црњанског, којим би се требало омогућити приступ 

парцелама 450 и 448 на улични коридор. 

 - Усклађивање намене  парцеле у складу са постојећеом наменом објекта, у делу блока 6. 

 - Предвидети да се парцела 1906, подели на два дела. Један део би био зона комуналних садржаја, односно 

простор за одлагање инертног отпада, а други део парцеле предвидети за озелењавање. 

 
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите предметног простора су: 

-  унапређење коришћења грађевинског земљишта, у циљу одрживог развоја, 

            -    ефикасност коришћења површина јавне намене и инфраструктурних система и усмереност ка 
кориснику, 

-  стварање услова за инвестирање у објекте за јавне потребе кроз различите облике финансирања, 

-  очување и одрживо коришћење културног наслеђа, 
-  унапређење заштите животне средине. 

 
4. На основу критеријума за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10), извршена је 
процена могућих утицаја Плана на животну средину. Утврђено је да привођење простора наменама 
дефинисаним у тачци 3. неће произвести значајније утицаје на животну средину, те није потребна израда 
Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.  

 
5. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Плана.  
 
6. Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Пландиште” 

  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Општина Пландиште је покренула поступак за израду Измена и допуна  Планa генералне регулације  

насеља Пландиште које се односе на  део блока 8. Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и 
допуна Плана, с тим да ће коначна граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 

Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана се налази на између улица Синђелићева, Првомајска и 
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катастарске парцеле бр. 2865 и обухвата парцелу 1624/69. 

Укида се планирани улични коридор ширине 15м, који би се налазио на парцели бр. 127/6, оивичен 

парцелама 131/1, 130 и парцелом 2865. Планирани улични коридор би спајао постојеће улицу Николе Тесле и улицу 

Ђуре Јакшића. 

Изменом Плана укида се планирана линија деобе новог уличног коридора и парцеле 127/6 и задржава се 
постојеће регулациона линија парцеле бр. 127/6, КО Пландиште. 

Укида се планирани улични коридор који би обухватао део парцеле 127/3 у ширини од 15м,  и повезивао 

парцелу 1624/69 и улицу Ђуре Јакшића, тако да ће се планирани улични коридор задржати само на парцели 

1624/69. 

Изменом Плана укида се планирана линија деобе новопланираног уличног коридора и парцеле 127/3 и 
задржава се постојећа регулациона линија између парцеле 127/3 и парцеле 2865. 

Измена и допуна Плана обухва део блока 9, зону радних садржаја код Железничке станице. 
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор оивичен улицама Војводе Путника, Змај 

Јовина, Илинденска и Коридором железнице. 

Изменом Плана треба предвидети да се парцеле са стамбеном наменом 939, 938, 937/1 и 937/2 издвоје из 

зоне радних садржаја и да се преименују у зону становања. 

Измена и допуна Плана обухвата део блока број 2. 

Оквирна граница обухвата измене и допуне Плана обухвата парцелу 1624/26. Која је планирана за зону 

радних садржаја. 

Изменом Плана планира се увођење уличног коридора који би се поклопио са регулационом линијом до 
парцеле 1624/12 и спојио би магистрални пут на парцели 1624/10, са некатегорисаним путем на парцели 2962. 

Измена и допуна Плана обухва део блока 5, зону становања. 
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор улице Милоша Црњанског и 

катастарску парцелу 432. 

Изменом Плана планира се продужење уличног коридора улице Милоша Црњанског, којим би се требало 
омогућити приступ парцелама 450 и 448 на улични коридор. 

Измена и допуна Плана обухва део блока 6, зону централних садржаја. 
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор улице Војводе Путника катастарска 

парцела 743. 

Изменом Плана ускладити тачну намену ове парцеле у складу са постојећом наменом објекта. 
Измена и допуна Плана обухва део блока 3, зону становања. 
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор улице Првомајске. 

Изменом Плана предвидети да се део улице Првомајске, на парцели 678 затвори према улици Карађорђевој.  
Измена и допуна Плана обухва парцеле 1906. 
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор годе поменуте парцеле. 

Изменом Плана предвидети да се парцела 1906 подели на два дела. Да се један део предвиди као зона 
комуналних садржаја, односно простор за одлагање инертног отпада, а други део парцеле предвидети за 
озелењавање. 

 
У Општинској управи општине Пландиште је сачињен предлог Решења о неприступању 

стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна  Планa генералне регулације  насеља 
Пландиште. На основу члана 11. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени Гласник РС”, бр.135/04 и 88/10), предлог решења је упућен на Мишљење Служби за 
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине. У законском року је пристигао одговор Службе за 
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине број 350-9/2020-02-IV од 08.10.2020. године, која је 
у свом акту дала позитивно мишљење на садржину предложеног решења. Према члану 9. став 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину, одлуку о неизради стратешке процене доноси орган 
надлежан за припрему плана и програма по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за 
послове заштите животне средине. 

Општинска управа општине Пландиште, имајући у виду планирану намену којом нису планирани будући 
развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење Службе за 
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине (бр. 350-9/2020-02-IV од 08.10.2020. године), утврдила је да 
предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну 
средину.  

Сходно свему наведеном Општинска управа општине Пландиште је донела решење као у диспозитиву. 
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Ово решење је ослобођено плаћања Републичке административне таксе на основу члана 18. Став 1. Тачка 2. 

Закона о републичким административним  таксама („Службени гласник РС“ ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - 
испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 
93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - 
усклађени дин. изн, 95/2018 и 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр. и 98/2020 - усклађени дин. изн.). 

Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, 
Нови Сад у року од 15 дана од дана достављања, путем овог органа или непосредном поштом таксирана са 480,00 
динара административне таксе. 

 
Доставити: 
Општини Пландиште, Пландиште 
1. АРХИВИ  

              Н А Ч Е Л Н И К 
          Александра Одавић Мак, дипл.правник с.р. 
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На основу члана 17. став 1. тачка 3, члана 20. став 1. тачка 2, члана 34. став 1, члана 42. и члана 
43. став 5.  Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 
95/2018 – др. закон) и члана 40. став 1.  тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
30/2018), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 16.10.2020. године,  донела   је: 

 

О Д Л У К У 
ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ  ЛОКАЦИЈЕ  

ЗА ОДЛАГАЊЕ  ИНЕРТНОГ ОТПАДА 
 

Члан 1. 
 
  У Одлуци о одређивању локације за одлагање инертног отпада  („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 

20/2018),  члан 2. мења се и гласи: 
 

„Овом Одлуком одређују се локације за одлагање инертног отпада на територији општине 
Пландиште: 

1. За насељено место Пландиште и М а р г и т а  одређује се катастарска парцела број 1906 КО 
Пландиште за одлагање инертног отпада. 

2. За насељено место В е л и к а  Г р е д а  одређује се катастарска парцела број 1906 КО 
Пландиште и катастарска парцела број 1231  КО Стари Лец  за одлагање инертног отпада. 

3. За насељено место Хајдучица, Стари Лец и Дужине одређује се катастарска парцела број 1231  
КО Стари Лец  за одлагање инертног отпада. 

4. За насељено место Барице одређује се катастарска парцела број 593 КО Барице за одлагање 
инертног отпада. 

5. За насељено место Јерменовци одређује се катастарска парцела број 5 и 6 КО Јерменовци за 
одлагање инертног отпада. 

6. За насељено место Велики Гај одређује се катастарска парцела број 1475 КО Велики Гај за 
одлагање инертног отпада. 

7. За насељено место Купиник и Банатски Соколац одређује се катастарска парцела број 1323  КО 
Купиник за одлагање инертног отпада. 

8. За насељено место Милетићево и Марковићево одређује се катастарска парцела број 802 КО 
Mилетићево за одлагање инертног отпада. 

  
 Локације  из става 1. овог члана уређује и одржава ЈП  „Полет“  Пландиште  (у даљем тексту: 

„Јавно предузеће“), у складу са законом и другим прописима.“ 
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Члан 2. 

  
            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: 501-25/2020-I 
Датум: 16.10.2020. године         

П Л А Н Д И Ш Т Е 
                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                               Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 
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           На основу члана 6. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001,“Сл.лист 
СРЈ“ бр.42/2002-одлука СУС,“Сл.гласник РС“ бр. 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-
УС, 47/2013, 68/2014-др.закон, 95/2018, 99/2018-одлука УС и 86/2019),  и члана 40. став 1. Статута општине Пландиште 
(„Службени лист Општине Пландиште“ број 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 
16.10.2020. године, доноси  

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

  
 

Члан 1. 
 

           Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2021. годину на територији oпштине Пландиште. 

 
 

Члан 2. 
 

           На територији општине Пландиште одређене су ТРИ зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од 
комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима 
oпштине Пландиште, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: 

 
           ПРВА ЗОНА:   Обухвата територију насељеног места Пландишта – најопремљенија зона, 
 
           ДРУГА ЗОНА: Обухвата територију  насељених места: Велика Греда, Хајдучица, Јерменовци и Маргита,  
                                                         
           ТРЕЋА ЗОНА: Обухвата територију насељених места: Барице, Стари Лец, Дужине, Марковићево,  

Милетићево, Банатски Соколац, Купиник, Велики Гај и Лаудоновац. 
 

           Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на 
територији  oпштине Пландиште износе: 
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Групе непокретности 
                    Просечна цена (дин.) 

Прва зона Друга зона Трећа зона 

11. Грађевинско земљиште 87,00 81,00 63,00 

2. Пољопривредно земљиште 41,00 41,00 41,00 

3. Шумско земљиште 41,00 41,00 41,00 

4. Друго земљиште 41,00 41,00 41,00 

4. Станови 17.848,00 8.978,00 8.529,00 

5. Куће за становање 15.711.00 8.978,00 8.529,00 

6. Пословне зграде и други (надземни 
и подземни) грађевински објекти који 
служе  

за обављање делатности 

20.425,00   11.671,00 11.088,00 

7. Гараже и гаражна места 7.856,00 4.489,00 4.265,00 

 
 

Члан 3. 
 

          Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Пландиште“,  и на интернет порталу општине Пландиште – 
www.plandiste-opstina.rs. 

 
 

Члан 4. 
 
  Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу oпштине Пландиште”, а 

примењује се од 1. јануара 2021. године, код утврђивања пореза на имовину за 2021. годину.   
 
 
                                                                                                 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 436-7/2020-I 
Дана: 16.10.2020. године 
 ПЛАНДИШТЕ                                                              

 
                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        
                                                                       Горан Доневски, дипл.економиста с.р. 

http://www.plandiste-opstina.rs/
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На основу члана  32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон,101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 53. и 63. и члана 149. 
Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине 
Пландиште, на седници одржаној 16.10.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО 

ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ 
 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште за радну 2019/2020 годину број 60-164 од 11.09.2020. године, који је усвојио Управни одбор 
Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште 12.09.2020. године, Одлуком под бројем 60-157-8. 

 
 

II 
 

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

 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-9/2020-I 
Датум: 16.10.2020. године        
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 
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На основу члана  32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 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 16.10.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО 

ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ 
ЗА РАДНУ 2020/2021 ГОДИНУ 

 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Предшколске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште за радну 2020/2021 годину број 60-160 од 11.09.2020. године, који је донео Управни одбор 
Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште 11.09.2020. године, под бројем 60-157. 

 
 

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: 020-10/2020-I 
Датум: 16.10.2020. године       
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

 

                                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 
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          На основу члана 34. став 2. и члана 39. став 1. Закона о култури („Службени гласник“, РС“ 
бр.72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/ 2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 
1. тачка 13. и члана 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), 
Скупштина општина Пландиште, на седници одржаној дана 16.10.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА  „ВУК КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 
 
I 
 

          МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ, дипл. инж. производног менаџмента из Пландишта, РАЗРЕШАВА СЕ дужности 
директора Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.  

 
II 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 34. став 2. Закона о култури култури („Службени гласник“, РС“ бр.72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 
6/2020) утврђено је да директора установе именује и разреша оснивач, а чланом 39. став 1. истог Закона прописано је 
да дужност директора престаје истеком мандата. 

 
            Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/ 2014 - др. 

закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и чланом 40. став 1. тачка 13. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 30/2018) прописано је да скупштина општине именује и разрешава директоре установа чији је 
оснивач у складу са законом. 

 
          Мирослав Петровић, дипл. инж. производног менаџмента из Пландишта  именован је за директора Културно 

образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште решењем број 02-87/2016-I од 19.10.2016. године.  
           
          Обзиром да досадашњем директору Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Мирославу 

Петровићу истиче мандат, Одбор за избор и именовања, награде и признања на седници одржаној   дана 14.10.2020. 
године, утврдио је предлог Решења о разрешењу директора Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.  

 
          У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 
           Решење доставити : 
 

1. Мирославу Петровић из Пландишта, 
2. КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште, 
3. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и 
4. Архиви. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-107/2020-I 
Дана:  16.10.2020. године          
П л а н д и ш т е 
 
 

                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                           Горан Доневски, дипл. економиста с.р.  
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          На основу члана 34. става 2, члана 35. и 36. Закона о култури („Службени гласник РС“, 
бр.72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/ 2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 
1. тачка 13. и члана 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), 
Скупштина Општина Пландиште, на седници одржаној дана 16.10.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА  „ВУК КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 
 
I 
 

          МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ, дипл. инж. производног менаџмента из Пландишта, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора 
Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште на период од четири године.  

 
II 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 34,  35. и 36  Закона о култури („Службени гласник“ РС“,бр.72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020)  
између осталих утврђено је да директора установе именује и разреша оснивач на основу предходно спроведеног 
конкурса, на период од  четири године и да кандидат мора имати високо образовање и најмање пет година радног 
искуства у струци. 

 
          Управни одбор Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште на седници одржаној 13.10.2020. године 

утврдио је и доставио  оснивачу образложени предлог листе кандидата број 87-1/2020 са мишљењем управног одбора 
о стручним и организационим способностима кандидата и записник о обављеном разговору број 87/2020 од 13.10.2020. 
године, као и Одлуку бр. 87/2020 од 13.10.2020. године са предлогом да се Мирослав Петровић, дипл. инж. производног 
менаџмента из Пландишта, именује за директора  Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште. 

 
          Одбор за избор и именовања, награде и признања на седници одржаној   дана  14.10.2020. године, утврдиo је 

предлог Решења о именовању Мирослава Петровића, дипл. инж. производног менаџмента из Пландишта, кандидата 
број 1 са листе кандидата за директора Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.  

 
           У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 
            Решење доставити : 
 

5. Мирославу Петровић из Пландишта, 
6. КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште, 
7. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и 
8. Архиви 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-112/2020-I 
Дана: 16.10.2020. године  
П л а н д и ш т е  
 
 

                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                     Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 
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          Сходно члану 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'“, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС, 
54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020) и члана 40. став 1. тачка 69. и члана 149. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште'“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 
дана 16.10.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 
 
I 
 

          РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Општинској изборној комисији Општине Пландиште у сталном саставу: 
 

         ПРЕДСЕДНИК: 
         -  Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта, именован на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,  
 
          ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА: 
         - Шара Шош, дипл. правник из Јерменовца, именована на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,  
 
          ЧЛАНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВА: 
          1.  -  Александар Величковски из Пландишта, именован на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, за члана, 
                 -  Наташа Бајић из Пландишта, именована на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 

ПОБЕЂУЈЕ, за заменика члана, 
 
          2. - Драган Цветановски из Пландишта, именован на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, за члана, 
                 - Војислав Ћурчић из Милетићева, именован на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, за заменика члана, 
 
          3.  -  Гордана Маричић из Хајдучице, именована на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо - Зоран 

Воркапић, за члана, 
                  -  Горан Чавић из Велике Греде, именован на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо - Зоран Воркапић, 

за заменика члана, 
 
          4.  -  Слађана Мушкиња из Пландишта, именована на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо - Зоран 

Воркапић, за члана, 
                -  Бисерка Поповић из Пландишта, именована на предлог Одборничке групе ГГ Ми можемо - Зоран 

Воркапић, за заменика члана, 
 
          5. – Радован Вељковић из Пландишта, именован на предлог Одборничке групе Социјалистичке партије 

Србије, за члана, 
                -  Тијана Тркља из Пландишта, именована на предлог Одборничке групе Социјалистичке партије Србије, за 

заменика члана, 
 
          6.  -  Ервин Халас из Јерменоваца, именован на предлог Одборничке групе ЛСВ-ЛДП, за члана, 
                -  Драган Марковић из Пландишта, именован на предлог Одборничке групе ЛСВ-ЛДП, за заменика члана. 
 

II 
 

          РАЗРЕШАВАЈУ СЕ секретар и заменик секретара Општинске изборне комисије: 
 
          -  Магдалена Тошић, дипл. правник из Пландишта, секретар и 
          -  Раде Сурла, дипл. Правник из Пландишта, заменик секретара. 
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III 

 
          Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Сходно члану 14. став 1. Закона о локалним („Службени гласник РС'“, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС, 
54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020)изборну комисију јединице локалне самоуправе у сталном 
саставу чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог 
одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника. 

 
          Општинска изборна комисија Општине Пландиште у сталном саставу именована је Решењем Скупштине 

општине Пландиште број: 02-107/2016-I од  19.10.2016. године („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 23/2016), а 
Решењем о разрешењу заменика председника, секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије општине 
Пландиште у сталном саставу број: 02-64/2019-I од 20.12.2019. године („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 
38/2019) и Решењем о именовању заменика председника, секретара и заменика секретара Општинске изборне 
комисије општине Пландиште у сталном саставу број: 02-65/2019-I од 20.12.2019. године („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 38/2019) промењени су  заменик председника, секретар и заменик секретара Општинске изборне 
комисије, док су Решењем о разрешењу члана и заменика члана Општинске изборне комисије Општине Пландиште у 
сталном саставу број: 02-10/2020-I од 24.02.2020. године („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 3/2020) и Решењем 
о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије Општине Пландиште у сталном саставу број: 02-
11/2020-I од 24.02.2020. године („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 3/2020) промењени члан и заменик члана 
Општинске изборне комисије Општине Пландиште у сталном саставу.  

 
          Дана 21.06.2020. године одржани су избори за одборнике Скупштине општине Пландиште и након 

конституисања Скупштине општине Пландиште дана 21.08.2020. године формиране су нове одборничке групе у 
Скупштини општине чији састав не одражава досадашњи састав Општинске изборне комисије и из тог разлога 
потребно је разрешити досадашњу Општинску изборну комисију Општине Пландиште у сталном саставу. 

           
          Одбор за избор и именовања, награде и признања на седници одржаној 09.10.2020. године утврдио је Предлог 

Решења о разрешењу Општинске изборне комисије Општине Пландиште у сталном саставу и Предлог доставио 
Скупштини општине на разматрање и усвајање. 

 
          Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Пландиште је донела одлуку  као у диспозитиву овог решења. 
 
          ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
          Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења Решења. 
 
          РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 
          1. Разрешеном председнику и заменику председника Општинске изборне комисије, разрешеним члановима и 

заменицима чланова Општинске изборне комисије, као и разрешеном секретару и заменику секретара Општинске 
изборне комисије и 

          2.   Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-105/2020-I 
Дана: 16.10.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     
 
 
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                   Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 
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          На основу члана 14. Закона о локалним изборима изборима („Службени гласник РС'“, бр. 129/2007, 34/2010 – 
Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020) и члана 40. став 1. тачка 69. и члана 149. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште'“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 16.10.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ  
 
I 

          У Општинску изборну комисију општине Пландиште у сталном саставу  (у даљем тексту: Општинска изборна 
комисија) именују се: 

 
          ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 
         -  Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ,  
 
          ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА: 
         - Шара Шош, дипл. правник из Јерменовца, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ,  
 
          ЗА ЧЛАНОВЕ И ЗАМЕНИКЕ ЧЛАНОВА: 
          1.  -  Александар Величковски из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ, за члана, 
                 -  Синиша Станојковски из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ, за заменика члана, 
          2. - Драган Цветановски из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ, за члана, 
                 -  Војислав Ћурчић из Милетићева, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ, за заменика члана, 
          3.  - Наташа Бајић из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, за 

члана, 
                -  Наташа Боројевић из Пландишта, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ, за заменика члана, 
          4.  -  Радован Вељковић из Пландишта, на предлог Одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС)“, за члана, 
                -  Жељко Цеснак из Пландишта, на предлог Одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 

Србије (СПС)“, за заменика члана, 
          5. - Милош Радојевић из Великог Гаја, на предлог Одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 

Србије (СПС)“, за члана, 
                -  Милорад Пупавац из Купиника, на предлог Одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 

Србије (СПС)“, за заменика члана, 
          6.  -  Марија Лукић из Пландишта, на предлог Одборничке групе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-

АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО, за члана, 
                -  Раде Салапура из Пландишта, на предлог Одборничке групе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-

АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО, за заменика члана, 
          7.  -  Бранко Недимовић из Пландишта, на предлог Одборничке групе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-

АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО, за члана, 
                -  Јован Мандић из Пландишта на предлог Одборничке групе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-

АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО, за заменика члана. 
 

II 
 

          За секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије именују се: 
 
          -  Магдалена Тошић, дипл. правник из Пландишта, за секретара. 
          -  Раде Сурла, дипл. правник из Пландишта, за заменика секретара. 
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          Чланови Општинске изборне комисије, њихови заменици, секретар Општинске изборне комисије и његов 

заменик, именују се на период од 4 године. 
 

IV 
 

          Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Одредбом члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'“, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020)  прописано је да изборну комисију у сталном саставу чине 
председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких 
група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника, да изборна комисија има секретара кога 
именује скупштина јединице локалне самоуправе и секретар учествује у раду комисије без права одлучивања, да 
председник, чланови изборне комисије у сталном саставу и њен секретар имају заменике и да се за председника, 
заменика председника, секретара и заменика секретара изборне комисије именује лице које је дипломирани правник. 

          Чланом 13. став 4. Закона о локалним изборима прописано је да у решењу о именовању председника и 
чланова органа за спровођење избора, поред личног имена председника, односно члана, мора бити наведена његова 
политичка припадност или назив странке, односно страначке коалиције на чији предлог је именован. 

               У складу са чланом 30. став 1. Закона о избору народних („Сл. гласник РС“, бр. 35/2000, 57/2003 – одлука 
УСРС, 72/2003 – др. закон, 75/2003 – др. закон, 18/2004, 101/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 104/2009 – др. 
закон,28/2011 – одлука УС, 36/2011, 12/2020 и 68/2020), чије се одредбе о именовању у изборне комисије сходно члану 
58. Закона о локалним изборима примењују и на избор одборника, чланови општинских изборних комисија се именују 
на четири године. 

         Након избора одржаних 21.06.2020. године конститутисана је Скупштина општине Пландиште дана 21.08.2020. 
године  и у Скупшптини општине Пландиште образоване су три одборничке групе, и то: Одборничка група 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, Одборничка група ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ 
и Одборничка група ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО. Имајући у виду број одборника 
по одборничким групама образованим у Скупштини општине Пландиште, као и одредбе члана 13. став 3. Закона о 
локалним изборима да ни једна политичка странка или страначка коалиција не може имати више од половине чланова 
у сталном саставу органа за спровођење избора, одборничке групе у Скупштини општине Пландиште доставиле су 
своје предлоге за председника и чланове Општинске изборне комисије Општине Пландиште у сталном саставу, као и 
за њихове заменике. 

           На основу ових предлога Одбор за избор и именовања, награде и признања на седници одржаној 09.10.2020. 
године утврдио је Предлог Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу и Предлог доставио 
Скупштини општине на разматрање и усвајање. 

         Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Пландиште је донела одлуку  као у диспозитиву овог решења. 
 
          ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
          Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења Решења. 
 
          РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
          1. Предсeднику, заменику председника, члановима, заменицима чланова, секретару и заменику секретара 

Општинске изборне комисије Општине Пландиште,  
          2.   Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију и 
          3.   Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-106/2020-I 
Дана: 16.10.2020. године                                                                                             
П Л А Н Д И Ш Т Е                                                      

ПРЕДСЕДНИК 
                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                 
          Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 
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На основу члана  98. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – 
др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 142. став 1. и члана 149. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 67. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, број 35/2019), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној  16.10.2020. године, донела 
је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
I 

 
                  РАЗРЕШАВА СЕ Славица Цветићанин из Пландишта, изабрана из редова српске националности са 

територије Општине Пландиште, дужности члана Савета  за међунационалне односе општине Пландиште. 
 

II 
 

                     Решење  објавити у  „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 98. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 
101/2016 – др. закон и 47/2018) прописано је да се у национално мешовитим јединицама локалне самоуправе оснива 
савет за међунационалне односе, као самосталне радно тело, које чине представници српског народа и националних 
мањина, у складу са овим законом и статутом. 

 
Чланом  142. став 1. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 

30/2018) прописано је да је Савет за међунационалне односе самостално радно тело које чине представници српског 
народа и националних мањина, у складу са законом. 

 
Чланом 67. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 

35/2019) прописано је да Скупштина може и пре истека времена на који су изабрани, разрешити поједине чланове 
сталних радних тела. 

 
Славица Цветићанин из Пландишта, је на седници Скупштине општине Пландиште одржаној дана 30.11.2017. 

године изабрана за члана Савета за међунационалне односе из редова српске националности са територије Општине 
Пландиште Решењем о избору чланова и заменика чланова Савета за међунационалне односе Општине Пландиште 
бр. 90-22/2017-I („Службени лист општине Пландиште“, број 31/2017). Услед смрти именоване 16.07.2020. године, 
предлаже се њено разрешење. 

 
Имајући у виду горе изнето, на основу члана 79. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште, Одбор за 

избор и именовања, награде и признања на седници одржаној 09.10.2020. године утврдио је Предлог Решења о 
разрешењу члана Савета за међунационалне односе општине Пландиште и исти доставио Скупштини општине 
Пландиште на разматрање и усвајање.  

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-104/2020-I                                                                              
Датум: 16.10.2020. године 
П л а н д и ш т е 

 
            
                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    Горан Доневски, дипл. Економиста с.р. 
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           На основу члана  98. став 1. и 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/ 2014 
- др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 143. став 1. и члана 149. Статута општине Пландиште („Службени 
лист општине Пландиште“, број 30/2018) и на основу члана 4. став 1. Одлуке о делокругу, саставу, избору чланова и 
начину рада Савета за међунационалне односе („Службени лист општине Пландиште“, број 22/2008), Скупштина 
општине Пландиште, на седници одржаној  16.10.2020. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

I 
 

           За чланa Савета за међунационалне односе Општине Пландиште (у даљем тексту: Савет) БИРА СЕ: 
 
           Божана Ћалић из Пландишта, по предлогу Одбора за избор и именовања, награде и признања, а на 

иницијативу Општинског већа Општине Пландиште, из редова српске националности са територије Општине 
Пландиште. 

 
                 

II 
 

           Мандат новоизабраног члана Савета траје до истека мандата чланова и заменика чланова Савета изабраних 
Решењем о избору чланова и заменика чланова Савета за међунационалне односе општине Пландиште бр. 90-
22/2017-I од 30.11.2017. године.                                                                             

 
 

III 
 

           Решење  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 90-14/2020-I                                                                              
Датум: 16.10.2020. године 
П л а н д и ш т е 

 
            
 
                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                             Горан Доневски, дипл. Економиста с.р. 
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На основу члана 116. и члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2019 – др. закон и 6/2020) и члана 40. тачка 13. 
и члана 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина 
општине Пландиште, на седници одржаној 16.10.2020. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАН ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА 
 
I 
 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика 
Греда, пре истека мандата: 

 
1. СИКИРИЦА ДАНИЦА из Велике Греде, ул. Маршала Тита бр. 199,  која је именована као 

представник локалне самоуправе и 
2. БРКИЋ ИВИЦА из Велике Греде, ул. Прешернова бр. 80, који је именован као представник 

Савета родитеља. 
II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2019 – др. закон и 6/2020) утврђено је да мандат органа 
управљања, односно чланова школског одбора траје четири године и да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове, када члан органа управљања 
неоправданим одсуствовањем или несавесним радом онемогућава рад органа управљања, односно ако 
се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног предлагача, 
односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања.  

 
Сикирица Даница и Бркић Ивица, именовани су за чланове Школског одбора Основне школе 

„Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, Решењем Скупштине општине Пландиште, број: 610-29/2018-03-IV 
од 26. новембра 2018. године. 

 
Горе именована, Сикирица Даница не присуствује седницама Школског одбора Основне школе 

„Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, о чему је директорка Основне школе „Јован Стерија Поповић“, 
обавестила локалну самоуправу дописом бр. 61-881/2020 од 04.09.2020. године, те је локална самоуправа 
као овлашћени предлагач поднела захтев за разрешење односно именовање новог члана школског 
одбора.  

 
Горе именовани, Бркић Ивица, нема више децу која похађају Основну школу „Јован Стерија 

Поповић“, односно престао је основ по коме је именован, те је Савет родитеља као овлашћени предлагач 
поднео захтев за разрешење односно именовање новог члана школског одбора.   

  
Одбор за избор и именовања, награде и признања на седници одржаној дана  09.10.2020. године 

утврдио је Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе „Јован стерија 
Поповић“ Велика Греда и доставио га Скупштини Општине Пландиште на разматрање и усвајање.  

 
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 

   
У смислу члана 116. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закони, 10/2019, 27/2019 – др. закон и 6/2020), ово 
решење је коначно у управном поступку. 

                     
 



Стр  -477-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 
Решење доставити: 

1. Сикирица Даници, Велика Греда, Маршала Тита бр. 199 
2. Бркић Ивици, Велика Греда, Прешернова бр. 80 
3. Основној школи „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда 
4. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине  и 
5. Архиви 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-101/2020-I 
Дана: 16.10.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 
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       Нa основу члана 116.и члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2019 – др.закон и 6/2020), члана 40. тачка 13. и 
члана 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина 
општине Пландиште, на седници одржаној 16.10.2020. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА 
 

I 
 

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“Велика Греда: 
 
1. БРКИЋ ИВИЦА из Велике Греде, ул. Прешернова бр. 80, као представник локалне 

самоуправе и 
2. СПРЕМО МИЛКО из Велике Греде, ул. Маршала Титабр. 120, као представник Савета 

родитеља. 
II 

 
           Мандат именованих траје до истека мандата Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ 

Велика Греда, именованог решењем Скупштине општине Пландиште број: 610-29/2018-I од 26.11.2018. године 
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 25/2018). 

 
III 
 

           Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 



Стр  -478-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

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

88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 27/2019 – др. закон и 6/2020), утврђен је састав и именовање органа 
управљања школа - школског одбора. Чланове школског одбора предлажу Наставничко веће, из реда 
запослених, Савет родитеља, из реда родитеља и јединица локалне самоуправе. Скупштина општине 
одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача. 

Локална самоуправа, као овлашћени предлагач, предложила је да се за члана Школског одбора 
Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда уместо Сикирица Данице, која не присуствује 
седницама Школског одбора, именујe Бркић Ивица из Велике Греде, ул. Прешернова бр. 80, што је у 
складу са  чланом 116.  Закона о основама система образовања и васпитања  („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. Закони, 10/2019, 27/2019 – др. закон и 6/2020).  

За горе именованог, прибављени су подаци из казнене евиденције МУП Србије којим се потврђује 
да исти нема осуде са правним последицама (Подаци из казнене евиденције МУП, Сектор за аналитику, 
телекомуникационе и информационе технологије, Одсек за аналитику и полицијске евиденције за ПУ 
Панчево, И број: 235-571/20 од 24.09.2020. године), у складу са чл. 116. став 9. тачка 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2019 – 
др. закон и 6/2020). 

Савет родитеља, као овлашћени предлагач, предложио је да се за члана Школског одбора 
Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда уместо Бркић Ивице, коме је престао основ по 
коме је именован у школски одбор, односно који више нема децу која похађају Основну школу „Јован 
Стерија Поповић“, именујe Спремо Милко из Велике Греде, ул. Маршала Титабр. 120, што је у складу са  
чланом 116.  Закона о основама система образовања и васпитања  („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 27/2019 – др.закон и 6/2020).  

 
           Чланом 117. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2019 – др.закон и 6/2020) предвиђено је да изборни период 
новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа управљања. 

 
Одбор за избор и именовања, награде и признањана седници одржаној дана 09.10.2020. године утврдио је 

Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне школе„Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и 
доставио га Скупштини Општине Пландиште на разматрање и усвајање. 

 
           У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

           У смислу члана 116. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2019 – др. закон и 6/2020), ово решење је коначно у управном поступку. 

 
Обрађивач: 
Магдалена Тошић, дипл.правник 
 
Решење доставити: 
1. Бркић Ивици, Велика Греда, ул. Прешернова бр. 80, 
2. Спремо Милку, Велика Греде, ул. Маршала Тита бр. 120, 
3. Основној школи „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, 
4. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и 
5. Архиви 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-99/2020-I 
Дана: 16.10.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 



Стр  -479-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 
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                На основу члана 65. став 3. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 35/2019), Одбор за друштвене делатности, социјална питања и односе са верским заједницама, на 
седници одржаној дана 12.10.2020. године донеo је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА И 
ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
I 

 
                ЛЕНУЦА БОГДАНОВИЋ из Маргите БИРА СЕ за заменика председника Одбора за друштвене делатности, 

социјална питања и односе са верским заједницама. 
 

II 
 

      Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
                                                                                              
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА  
И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  
Број: 02-108/2020-I 
Дана: 12.10.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                    
                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 
                                                              Анђелко Мишељић с.р. 
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         На основу члана 65. став 3. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 35/2019), Кориснички савет јавних служби, на седници одржаној дана 12.10.2020. године донеo је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ 
 

I 
 
                РАДОВАН СЕЛАКОВИЋ из Пландишта БИРА СЕ за заменика председника Корисничког савета јавних 

служби. 
II 
 

      Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
КОРИСНИЧКИ САВЕТ ЈАВНИХ СЛУЖБИ 
Број: 02-109/2020-I 
Дана: 12.10.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                       
 
 
                                                                          ПРЕДСЕДНИК КОРИСНИЧКОГ САВЕТА 
                                               Горан Микулић с.р. 

 



Стр  -480-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 
196 

На основу члана 65. став 3. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 35/2019), Одбор за рад и развој месних заједница, пољопривреду и развој села, на седници одржаној 
дана 13.10.2020. године донеo је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, 
ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 

 
I 

 
                СИНИША СТАНОЈКОВСКИ из Пландишта БИРА СЕ за заменика председника Одбора за рад и развој 

месних заједница, пољопривреду и развој села. 
II 
 

      Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
                                                                                              
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ОДБОР ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА,  
ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 
Број: 02-111/2020-I 
Дана: 13.10.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                       
                                                                                         ПРЕДСЕДНИЦА ОДБОРА 
                                                      Мануела Корња с.р. 
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На основу члана 65. став 3. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 35/2019), Одбор за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне делатности и заштиту и 
унапређење животне средине, на седници одржаној дана 13.10.2020. године донеo је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
I 

 
                НАТАША БОРОЈЕВИЋ из Пландишта БИРА СЕ за заменика председника Одбора за урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-комуналне делатности и заштиту и унапређење животне средине. 
 

II 
 

      Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
                                                                                              
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,  
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И  
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
Број: 02-110/2020-I 
Дана: 13.10.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                 
                                                                                       ПРЕДСЕДНИЦА ОДБОРА 
                                           Биљана Максимовски с.р. 



Стр  -481-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
177. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 

буџету општине Пландиште за 2020. годину 
(трећи допунски буџет) 

 
 
……........................................................................ 402 

178. Одлука о изради измена и допуна 
Просторног плана општине Пландиште 

 
……........................................................................ 448 
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……........................................................................ 452 
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182. Одлука о измени Одлуке о одређивању  
локације за одлагање инертног отпада 

 
……........................................................................ 463 

183. Одлука о утврђивању просечних цена 
квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2021. годину на територији  
општине Пландиште 

 
 
 
 
……........................................................................ 464 

184. Решење о давању сагласности на 
Извештај о раду Предшколске установе 
„Срећно детињство“ Пландиште за 
радну 2019/2020 годину 
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185. Решење о давању сагласности на 
Годишњи план рада Предшколске 
установе „Срећно детињство“ 
Пландиште за радну 2020/2021 годину 

 
 
 
……........................................................................ 467 

186. Решење о разрешењу директора 
Културно образовног центра „Вук 
Караџић“ Пландиште 
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187. Решење о именовању директора 
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188. Решење о разрешењу Општинске изборне 
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саставу 

 
 
……........................................................................ 470 

189. Решење о именовању Општинске изборне 
комисије општине Пландиште у сталном 
саставу  

 
 
……........................................................................ 472 

190. Решење о разрешењу члана Савета за 
међунационалне односе општине 
Пландиште 

 
 
……........................................................................ 474 

191. Решење о избору члана Савета за 
међунационалне односе општине 
Пландиште 

 
 
……........................................................................ 475 

192. Решење о разрешењу два члана 
Школског одбора Основне школе „Јован 
Стерија Поповић“ Велика Греда 

 
 
……........................................................................ 476 

193. Решење о именовању два члана Школског 
одбора Основне школе „Јован Стерија 
Поповић“ Велика Греда 

 
 
……........................................................................ 477 

    



Стр  -482-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 26            16.10.2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38. 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Золтан Ковач 
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Драгослав Аврамовић 
Тел. 013/861-035 
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна  плаћања: 
 - приходи буџета општине - 840-44640-68 
Штампа: Општинска управа општине Пландиште 

194. Решење о избору заменика председника 
Одбора за друштвене делатности, социјална 
питања и односе са верским заједницама 

 
 
……........................................................................ 

 
 
479 

195. Решење о избору заменика председника 
Корисничког савета јавних служби 

 
……........................................................................ 479 

196. Решење о избору заменика председника 
Одбора за рад и развој месних заједница, 
пољопривреду и развој села 

 
 
……........................................................................ 480 

197. Решење о избору заменика председника 
Одбора за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне делатности и заштиту и 
унапређење животне средине 

 
 
 
……........................................................................ 480 


