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На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине 
Пландиште (“Сл. лист општине Пландиште”, број 30/2018) и члана 152. став 2. Пословника Скупштине 
општине Пландиште, Скупштина  општине  Пландиште,  на  седници  одржаној  дана  18.12.2020. године, 
доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
I 

 
      ПРИХВАТА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. 

годину у период јануар-септембар 2020. године, коју је усвоји председник Општине Пландиште 
закључком број: 400-115/2020-01-IV  од 02.10.2020. године. 

 
 

II 
 

 Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
  
 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 400-144/2020-I 
Датум: 18.12.2020. године 

П Л А Н Д И Ш Т Е 
 ПРЕДСЕДНИК 

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

 
 

 



Стр  -626-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 
220 
 

             На основу члана 64. Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014 104/2016 i др. закон 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 14. став 1. тачка 3. и члана 18. Уредбе о 
буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/2003 и 12/2006 и 27/2020),  члана 2. Правилника о начину 
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем  („Сл. гласник РС“, 
бр. 89/2020) и члана 40. став 1. тачка 35. Статута општине Пландиште  („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
30/2018), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 18.12.2020. године доноси  

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИСКЊИЖАВАЊУ  ПОДАТАКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
 

Члан 1. 
 
           Одељење за привреду, ЛЕР, буџет и финансије  и ЛПА  Општинске управе општине Пландиште 

извршиће искњижавање података нефинансијске имовине у сталним средствима, а да иста укњижи Дом за 
душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец као имаоц права јавне својине над имовином у износу од 
8.825.807,00 динара 

           Усаглашавања и књижења се имају извршити са стањем на дан 31.12.2020. године. 
 

Члан 2. 
 
           Задужују се Одељење за привреду ЛЕР, буџет и финансије и ЛПА  да изврши искњижења оних  

некретнина које су унете у јавну својину општине Пландиште, a на којима по Закону о јавној својини не могу 
бити носиоци права јавне својине, и да иста укњижи Дом за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец 
који по Закону о јавној својини је  носиоц права. 

             Књижења се врше са стањем на дан 31.12.2020. године.  
 
                                                                        Члан 3. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу општине 

Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 400-136/2020-I 
Дана: 18.12.2020. 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 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон и 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 82. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 6. 
став 2. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и 
методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. 
гласник РС“, број 99/2011 и 106/2013) и члана 82. став 1. Статута Општине Пландиште („Сл. лист 
општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина Општине Пландиште, на седници одржаној дана 
18.12.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Одлуком о организацији Општинске управе општине Пландиште (у даљем тексту: Одлука) 
утврђује се надлежност, унутрашња организација, начин руковођења, односи са другим органима, 
средства за рад, финансирање, јавност рада и друга питања од значаја за рад и организацију 
Општинске управе Општине Пландиште (у даљем тексту: Општинска управа). 

 
Члан 2. 

 
Општинска управа је орган Општине. 
Општинска управа се образује као јединствени орган за вршење управних послова у оквиру 

права и дужности Општине, поверених послова од стране Републике Србије и Аутономне Покрајине 
Војводине и одређених стручних послова за потребе Скупштине Општине Пландиште (у даљем тексту: 
Скупштина), Председника општине Пландиште (у даљем тексту: Председник) и Општинског већа 
Општине Пландиште (у даљем тексту: Општинско веће). 

 
Члан 3.  

 
Општинска управа: 
 
1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Председник и Општинско веће; 
2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине, Председника и Општинског већа; 
3. Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, привредних 

друштава, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 
4. Обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката Скупштине; 
5. Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 
6. Доставља извештај о свом раду на извршавању послова Општине из изворне надлежности 

Општине и поверених послова Скупштини, Председнику и Општинском већу по потреби, а најмање 
једном годишње; 

7. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће. 
 

Члан 4. 
 

Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута Општине, других 
прописа и одлука које регулишу надлежности Општинске управе. 

У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама грађана и 
правних лица, примењују се прописи о управном поступку. 
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Члан 5. 

 
Рад Општинске управе је доступан јавности и подложан критици и јавној контроли грађана на 

начин утврђен Законом, Статутом и овом Одлуком. 
 

Члан 6. 
 

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално. 
Општинска управа је дужна да сарађује са грађанима и да поштује њихову личност и достојанство. 
Запослени у Општинској управи и постављена лица не могу се у обављању послова руководити 
својим политичким убеђењима нити их могу изражавати и заступати. 

У Општинској управи забрањено је оснивати политичке странке и друге политичке организације или 
поједине њихове унутрашње организационе облике. 

 
Члан 7. 

 
Општинска управа дужна је да сваком грађанину и правном лицу обезбеди једнаку правну 

заштиту у остваривању његових права, обавеза и интереса. 
 
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ 
 

Члан 8. 
 

Општинска управа образује се као јединствени орган. 
 

Члан 9. 
 

У оквиру Општинске управе образују се организационе јединице за обављање сродних послова 
које могу бити основне, посебне и уже организационе јединице. 

Основне организационе јединице су одељења. 
Посебна организациона јединица је Кабинет Председника општине. 
Самосталан је интерни ревизор. 
Ако то природа и обим послова налажу, унутар основних организационих јединица могу се 

образовати уже организационе јединице: одсеци, службе и слично. 
 
III ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 
1. ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 

Члан 10. 
 
У Општинској управи се образују следеће основне унутрашње организационе јединице: 
 
1)      Одељење за финансије и буџет и локалну пореску администрацију   
2)   Одељење за урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комуналне    послове, 

инспекцијске послове, ЛЕР и пољопривреду 
3)   Одељење за друштвене делатности и послове органа општине; 
4)   Одељење за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове. 
 

Члан 11. 
 
Одељење за финансије и буџет и локалну пореску администрацију  обавља следеће послове: 

 припрема и израђује нацрт буџета општине Пландиште, завршни рачун буџета, саставља 
упутства за израду нацрта буџета; 
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 контрола планова и састављање извештаја директних и индиректних буџетских корисника, промена 

буџетске апропријације и предлагање износа потребних средстава за финансирање јавних расхода и 
јавних служби; 

 праћење примања и издатака буџета, употребе средстава текуће и сталне буџетске резерве, 
старање о наплати средстава из буџета Републике и привременој обустави извршења 
буџета општине, праћење примања, издатака и других обавеза општине по основу 
задуживања; 

 давање мишљења на нацрте одлука и других аката који имају утицаја на буџетска примања 
и издатке и нормативно уређивање послова из своје надлежности; 

 вођење главне књиге трезора, финансијско планирање кроз праћење прилива на 
консолидованом рачуну трезора и захтева за плаћање расхода, управљање готовинским 
средствима и ликвидношћу на консолидованом рачуну трезора, контролисање расхода и 
одобравање плаћања на терет буџетских средстава, вођење евиденције о дуговањима и 
управљање приливом од позајмљивања, вођење буџетског рачуноводства и извештавање, 
праћење стања средстава општинских органа; 

 управљање финансијским информационим системом, рачуноводствени послови вођења 
благајне и обрачуна зарада, финансијско материјалног пословања, послова ликвидатуре и 
обрачунских послова; 

 књижење средстава имовине општине и општинских органа; 
 израда месечних извештаја о зарадама и броју запослених и месечних и периодичних 

извештаја о извршењу буџета; 
 спровођење свих радњи у поступку јавних набавки; 
 обавља и друге послове утврђене важећим прописима из своје надлежности 

 
Послови локалне пореске администрације односе се на:  
 води регистар обвезника изворних прихода општине у електронској форми, врши 

идентификацију нових пореских обвезника и ажурирање постојеће базе података као и 
чињеница до којих долази на основу расположиве документације (уговора о купопродаји , 
оставини, поклону и сл); 

 врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам 
порески обвезник, доноси пореска решења о утврђивању пореза на основу података из 
пореске пријаве, пословних књига и евиденција и утврђивању чињеничког стања у 
поступку контроле; 

 врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђења законитости и 
правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у 
случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске 
обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају 
чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности а које су од значаја за 
утврђивање пореске обавезе; 

 врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату 
локалних јавних прихода, одлучује о потпуном или делимичном одлагању плаћања 
пореског дуговања на писмени и образложени захтев пореског обвезника, решава по 
захтеву за застарелост права на наплату пореза и споредних пореских давања; 

 води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, 
издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду подноси захтев за 
покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје; 

 примењује јединствени порески информациони систем, води пореско књиговодство за 
локалне јавне приходе и врши израду пореског завршног рачуна; 

 врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију, 
пружа информације о пореским прописима из којих произилази обавеза пореског 
обвезника по основу локалних јавних прихода; 

 доноси решења о исправци грешке настале поступањем пореског обвезника или 
одељења, на писмени захтев странке или по службеној дужности; 

 врши рефакцију, рефундацију, односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза; 
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 даје обавештења и податке Пореској управи о обвезницима пореза на имовину, 

обавезама и наплати; 
  прати и примењује објашњења, мишљења, упуства о примени прописа које даје 

министар надлежан за послове финансија и које је обавезујуће за поступање одсека; 
 прати податке за правна лица у смислу објављивања ликвидације, стечаја и врши пријаву 

потраживања; 
 обавља и друге послове утврђене важећим прописима из своје надлежности и по 

налозима и упутстзвима начелника Општинске управе. 
 

Члан 12. 
 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комуналне    

послове, инспекцијске послове, ЛЕР и пољопривреду  обавља послове који се односе на: 
припрему и доношење урбанистичких планова и урбанистичко техничких докумената, стручне  
послове  и  организацију  рада Комисије за  планове,  издавање  извода из  урбанистичких 
планова; издавање информација о локацији   и локацијских услова; прибављање услова за 
пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру; прибављање других посебних 
услова од јавних предузећа, привредних друштава и установа имаоца јавних овлашћења,   
неопходних за израду локацијских услова зависно од намене објекта; давање обавештења о 
намени простора и могућности општина по захтевима странака; оверу пројеката парцелације и 
препарцелације, давање сагласности на предлоге елабората геодетских радова за спајање 
парцела истог власника, давање сагласности на исправку граница суседних парцела, израду 
програма и решења о постављању монтажних објаката на јавним површинама, послове 
озакоњења објеката, израду географског информационог система, уређење и обезбеђење 
обављања послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, 
заштиту, коришћење, развој и управљање улицама, локалним и некатегорисаним путевима, 
уређење начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима  и  чесмама,  сарадњу    
са  стручним  службама,  организацијама  и  правним  лицима  из области урбанизма и грађевине 
за потребе рада органа општине и Одељења; издавање грађевинских дозвола; издавање 
решења о одобрењу за изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију  објеката; обраду 
информација о појединим предметима; послове провере испуњености формалних услова за 
издавање грађевинске дозволе и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта у складу са 
локацијским условима; да ли је идејни пројекат за прибављање решења о одобрењу за изградњу 
у складу са издатим   локацијским условима односно планом; старање о законитом вођењу 
поступка издавања одобрења; припремање извештаја  о  раду;  обављање  и  друге  задатака  и  
послова  из  области  припреме  земљишта  за грађење; доношење решења о припремним 
радовима и о пробном раду; издавање дозволе за коришћење објеката/употребне дозволе; 
вођење регистара издатих грађевинских дозвола и издатих употребних дозвола; издавање 
уверења о чињеницама о којима води евиденцију; отуђења и давања у  закуп  грађевинског  
земљишта  у  јавној  својини;  утврђивање  земљишта  за  редовну  употребу објекта;  доношења  
решења  конверзије  права  коришћења  у  право  својине  на  грађевинском земљишту уз 
накнаду; утврђивање престанка права својине; поступак експропријације; поступке процене 
утицаја, процене утицаја затеченог стања и ажурирање студија о процени утицаја на животну 
средину; поступа као заинтересовани орган код поступака процене утицаја пред надлежним 
органом аутономне покрајине и пред надлежним министарством; врши оцену и даје мишљења на 
извештаје о стратешкој процени утицаја; обавља послове везане за заштиту ваздуха и заштиту 
од буке; издаје дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и 
неопасног отпада; издаје интегрисане дозволе; врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и 
ревизију услова у интегрисаној дозволи; припрема програме заштите животне средине и локалне 
акционе  и  санационе  планове;  сарађује  са  удружењима  и  организацијама  цивилног  
сектора; спроводи активности за јачање свести о потреби заштите животне средине; припрема 
годишње извештаје и обавештава јавност о стању животне средине; води евиденције и 
доставља податке Агенцији за заштиту животне средине и министарству; врши послове заштите 
и унапређења природних добара и обавља друге послове везане за заштиту животне средине; 
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послове који се односе на праћење и унапређење функционисања јавних комуналних предузећа 
и комуналних делатности; реализацију пројеката и иницијатива са циљем модернизације рада 
јавних комуналних предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре; израду нацрта општих 
правних аката, одлука, уговора и решења који се однсе на комуналне делатности; израду 
појединачних правних акта у комунално – стамбеној области; вршење   управног надзора над 
радом предузећа која обављају послове  из  области  комуналних  делатности;  обављање  
послова  у  вези  са  утврђивањем  цена комуналних производа и услуга; контролу спровођења 
основних начела енергетске политике; дефинисања стратегије и планова развоја енергетике на 
локалном нивоу; регулисање и управљање саобраћајем на територији општине; јавни превоз на 
територији општине; планирање капацитета мрежа   линија;   управљање   квалитетом   у   
систему   јавног   транспорта   путника;   надзор   над безбедношћу  саобраћаја  и  такси  превоза;  
израда планске документације  у циљу организације и обезбеђења заштите од пожара, 
елементарних и других већих непогода; израду услова за  успостављање интегрисаног    система 
заштите и спасавања;    вођење  управног поступка и доношења решења из стамбене 
области;  припремање нацрта решења за исељење бесправно усељених лица у станове и 
заједничке просторије у стамбеним зградама; евидентирање скупштина станара стамбених 
зграда на територији општине и издавање уверења о формирању скупштине станара и избору 
председика;  припрему предлога решења, уговора и анекса уговора о откупу и закупу станова; 
вршење послова у вези са преносом права закупа и замене станова; праћење извршавања 
уговорних обавеза по основу закупа и откупа на рате и провера законитог утврђивања откупне 
цене стана и ревалоризације; подношење пријава надлежним органима за исељење бесправних 
корисника станова; сарадњу са надлежним комуналним и јавним предузећима, инспекцијским 
службама и другим надлежним институцијама и учешће у принудном исељењу и записничкој 
примопредаји стамбеног простора; у Одељењу се прате и примењују закони и други прописи из 
области имовинско - правних односа у надлежности општини; спроводи поступак прибављања и 
отуђења непокретности у јавној својини општине, управља имовином која је у јавној својини  и  
својини  општине,  као  и  непокретности  које  користе  правни  субјекти  чији  је  оснивач 
општина. 

У одељењу се обављају и послови који се односе на: надзор над применом Закона о планирању 
и изградњи и над применом других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и 
норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката високоградње, 
нискоградња и других објеката, као и на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима 
и грађење објеката на прописан начин;  праћење стања, предлагање мера и надзор над применом 
закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним 
материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке, поступању са 
хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину;   доношење решења 
и налагање мера у области заштите животне средине и праћење њиховог спровођења;   праћење   
стања, предлагања мера и инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица које обављају 
комуналну делатност и инспекцијски надзор над поступањем предузетника и грађана у погледу 
придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор  у области уређивања и одржавања 
објеката и јавних површина; јавну хигијену, надзор над уређењем Општине, јавних зелених 
површина, функционисањем јавне расвете, снабдевања насеља водом и одвођења отпадних вода, 
снабдевања електричном и топлотном енергијом, изношењем и депоновање смећа, сахрањивањем, 
одржавањем гробаља, рада кафилерија; надзор над вршењем димничарских услуга; надзор над 
обављањем   делатности пијаца; надзор над одржавањем чистоће јавних површина, над 
раскопавањем улица и других јавних површина и друге послове комуналне хигијене; праћење    
стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на 
одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над 
применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај; праћење стања, предлагање   мера и 
инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског 
превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и 
ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над радом 
установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања; 
извршење извршних или коначних решења из делокруга Општинске управе; вођење   потребних 
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евиденција; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, 
размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, 
у циљу ефикаснијег обављања послова; пружање стручне помоћи, припрему документације, израду 
и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају превентивне 
мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство; израду 
мера заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода; 
предузимање мера ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода; 
израду студије покривености система за јавно узбуњивање – акустичне студије организацију  
цивилне заштите, успостављање интегрисаног система  заштите  и спасавања  који  би 
објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана; предузимање 
мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације, посебно у 
делу предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета насталих 
елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних 
послова за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, 
припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног 
стања на територији Општине; вођење поступка промене намене пољопривредног у грађевинско 
земљиште; израда годишњег програм развоја пољопривреде и руралног развоја; израду годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; израду општих и оперативних 
планова заштите од елементарних непогода; извештавање о пољопривредној производњи (сетва, жетва, 
јесењи радови); информисање индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих 
пољопривредних газдинстава о актуелностима  везаним  за  пољопривреду; утврђивање 
водопривредних услова на територији општине; издавање водпоривредних сагласности и 
водопривредних дозвола за објекте и радове у складу са занонским овлашћењима општине; 
реализацију развојних пројеката од интереса за општину, представљање инвестиционих потенцијала 
општине и реализацију активности на привлачењу инвестиција; израда нормативних и других акта из 
области локалног економског развоја; старање о укупном привредном развоју општине; обављање 
управних и стручних послове у области привреде; подстицање и старање   о развоју туризма, старих 
заната, пољопривреде и осталих привредних грана; обављање пoслова категоризације туристичких 
објеката у складу са законом; подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са 
законом и одлукама Скупштине општине; давање информација и пружање техничке помоћи правним 
лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; израда базе података, праћење, 
анализа и давање извештаја о стању и кретању привредних активности на територији општине; израду 
пројекције будућих кретања и предлагање стратегије за даљи развој; успостављање привредних 
контаката и старање о привлачењу нових инвеститора у општину; обављање стручних, административних, 
техничких и других послова на вођењу, координирању и сервисирању послова из области економског 
развоја општине; представљање могућности и услова за улагање у општину; организацију и учешће 
општине на разним промотивним манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама; одржавање 
редовних контакта са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја 
и привлачењем инвестиција; представљања општине на регионалном, државном и међународном нивоу у 
активностима везаним за локални економски развој; креирање и организацију тренинг програма у складу 
са потребама привреде; сарадњу са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера 
активне политике запошљавања; успостављљања контаката са међународним организацијама и 
донаторима; истраживање могућности за финасирање развојних програма;  припремање, управљање и 
реализација развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре; праћење  
рада јавних предузећа, друштва капитала којима је општина оснивач или суоснивач или којима је 
поверено обављање комуналне делатности и давање мишљења о њиховим извештајима о раду; праћење 
рада јавних предузећа, јавних агенција, друштава капитала којима је општина оснивач или суоснивач у 
области пољопривреде, водопривреде, и других грана привреде и давање мишљења о њиховим 
извештајима о раду; припремање нацрта одлука из своје надлежности; припремање нацрта стратегија и 
програме развоја општине; подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са 
законом и одлукама Скупштине општине; давање информација и пружање техничке помоћи правним 
лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; обављање административних 
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послова за Агенцију за привредне регистре и пружање помоћи локалним привредницима у регистрацији 
и пререгистрацији организационих облика. 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности и по налозима и упутствима начелника 
Општинске управе. 

Члан 13. 
 

Одељење за друштвене делатности и послове органа општине обавља следеће послове: 
- врши управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа из 

изворног делокруга општине, као и послове који су поверени општини у областима 
предшколског, основног и средњег образовања, културе и јавног информисања од 
локалног значаја, здравствене заштите, у областима спорта, социјалне и дечије заштитеи 
борачко-инвалидске заштите; 

- управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је 
непосредно спровођење поверено општини у области бирачких спискова; 

- предлаже износе потребних буџетских средстава за финансирање јавних расхода 
и обавља послове финансирања јавних служби у областима предшколског, 
основног и средњег образовања, културе, јавног информисања, спорта и дечије, 
борачко-инвалидске и социјалне заштите, у делу који спада у надлежност локалне 
самоуправе; 

- врши послове који се односе на друштвени положај омладине и организација које окупљају 
омладину послове у вези с друштвеном бригом о младима, као и послове везане за 
друштвено осетљиве групе, одн. послове везане за инклузију Рома, послове избеглица, 
интерно расељених лица и миграната; 

- врши послове заштите и остваривања личних и колективних права националних мањина и 
етничких група, као и послове родне равноправности; 

- врши послове везане за остваривање права лица са сметњама у развоју, пружа помоћ 
организацијама и удружењима инвалида и других социјално-хуманитарних организација; 

- врши послове Канцеларије за смањење сиромаштва; 
- поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја; 
- врши стручне иадминистративно–техничке послове везане за одржавање седница 

Скупштине општине, рад Председника општине и седница Општинског већа и њихових 
радних тела; 

- врши стручне и административно-техничке послове за потребе несметаног рада 
месних заједница на територији општине Пландиште;   

- врши послове уређења и издавања "Службеног листаопштине Пландиште", и Билтена 
општине Пландиште; 

- одржавање званичне интернет презентације општине; 
- врши инспекцијски надзор над извршавањем прописа у области образовања преко 

просветне инспекције; 
- врши послове набавке канцеларијског материјала; 
- обавља и друге послове утврђене важећим прописима према налозима и упутствима 

начелника Општинске управе. 
 

Члан 14. 
 
Одељење за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове обавља следеће послове: 

унапређење организације рада и модернизацију општинске управе; организацију пријемне канцеларије, 
писарнице, архиве и доставне службе; лична стања грађана и матичарске послове; нормативно-правне 
послове; пружање правне помоћи грађанима; остваривање права и обавеза из радног односа 
запослених, именованих и постављених лица; анализу описа послова и радних места у органима 
општине и њихово правилно разврставање у звања;  припрема нацрт правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места; врши планирање и развој кадрова у органима општине; 
обавља стручне послове у вези са планирањем организационих промена у органима општине; припрема 
нацрт Кадровског плана и праћење његовог спровођења у органима; развија систем оцењивање рада 
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службеника, систематско праћење постигнућа службеника; контролу над применом прописа о 
канцеларијском пословању; вођење бирачког списка; стручне и административне послове за спровођење 
избора и организацију референдума; унапређење примене информационих технологија; одржавање и 
развој рачунарске и комуникационе мреже; администрирање базе података; одржавање и развој 
апликативног софтвера; организацију обуке запослених у Општинској управи, као и јавним предузећима и 
установама чији је оснивач општина; успостављање услове за развој и одржавње географског 
информациониог система (ГИС-а) у сарадњи са надлежним републичким и општинским органима и 
организацијама, као и јавним предузећима, са територије општине, чији је оснивач општина, односно 
Република. 

Стара се о коришћењу, одржавању и обезбеђењу зграде Општине и службених просторија: 
обезбеђивање превоза моторним возилима са и без возача и старање о њиховом одржавању; одржавање 
чистоће пословних просторија; старање о законитој и наменској употреби, одржавању и регистрацији 
службених возила за потребе општинских органа, у складу са прописима и интерним актима; старање о 
законитој и наменској потрошњи горива у складу са прописима и интерним актима; организује рад доставне 
службе; административно – техничке послове набавке материјала; ситног инвентара и основних средстава; 
обављање других сервисних послова за потребе органа општине. 

За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине као и поверених послова 
државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада 
грађана, у оквиру Одељења за општу управу,  људске ресурсе  и заједничке послове образују се месне 
канцеларије: 

1.   Месна канцеларија Банатски Соколац, за насељено место Банатски Соколац, 
2.   Месна канцеларија Барице, за насељено место Барице, 
3.   Месна канцеларијаВелика Греда, за насељено место Велика Греда, 
4.   Месна канцеларија Велики Гај, за насељено место Велики Гај, 
5.   Месна канцеларија Дужине, за насељено место Дужине, 
6.   Месна канцеларија Јерменовци за насељено место Јерменовци, 
7.   Месна канцеларија Купиник за насељено место Купиник, 
8.   Месна канцеларија Маргита, за насељено место Маргита, 
9.   Месна канцеларија Марковићево, за насељено место Марковићево, 
10. Месна канцеларија Милетићево, за насељено место Милетићево, 
11. Месна канцеларија Стари Лец, за насељено место Стари Лец, 
12. Месна канцеларија Хајдучица, за насељено место Хајдучица. 

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних 
књига и издавања извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, издавање 
уверења о чињеницама када је то одређено законом, врши послове пријемне канцеларије за Општинску 
управу и води другу евиденцију када је то предвиђено законом и другим прописима. 

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска 
управа. Месне канцеларије врше послове према стручним упутствима по налогу Начелника Општинске 
управе и начелника Одељења за општу управу људске ресурсе и заједничке послове. 

 За вођење матичних књига на подручју општине Пландиште одређена су матична 
подручја и то: 

1) Матично подручје Пландиште, које чине насељена места Пландиште, Банатски Соколац 
и Лаудоновац; 

2) Матично подручје Велика Греда, које чине насељена места Велика Греда, Хајдучица, 
Стари Лец, Дужине и Марковићево; 

3) Матично подручје Маргита, које чине насељена места Маргита, Јерменовци, Барице, 
Велики Гај, Купиник и Милетићево.  

Седишта матичних подручја су следећа: 
1)   Седиште матичног подручја Пландиште  је у Пландишту, 
2)   Седиште матичног подручја Велика Греда је у Великој Греди, 
3)   Седиште матичног подручја Маргита је у Маргити. 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности и по налозима и упутствима начелника 
Општинске управе. 
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2. ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 

                         КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

Члан 15. 
 

У оквиру Општинске управе, образује се Кабинет Председника општине, као посебна 
организациона јединица. 

Члан 16. 
 

Кабинет Председника општине обавља саветодавне и протоколарне послове, послове односа са 
јавношћу и административно-техничке послове који су од значаја за рад Председника општине, као и 
привлачење инвестиција, управљање пројектима и праћење реализације буџета за инвестиције. 

Радни однос на радним местима у Кабинету Председника општине може се засновати за време 
чије трајање је унапред одређено (радни однос на одређено време), док траје дужност изабраног лица 
(помоћници председника општине као и друга лица која заснивају радни однос на радним местима у 
кабинету). 

Радни однос помоћника председника општине као и на радним местима у кабинету председника 
заснива се без јавног конкурса и не може да прерасте у радни однос на неодређено време. 

 
Члан 17. 

 
У Општинској управи Председник општине може да има једног помоћника Председника који 

може да обавља послове из следећих области: економски развој, урбанизам, примарна 
здравствена заштита, заштита животне средине, туризам, пољопривреда, комуналне 
делатности, развој месних заједница и др. 

Помоћник Председника општине покреће иницијативе, предлажу пројекте и даје  мишљења у 
вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које је постављен и врше друге 
послове утврђене по налогу Председника општине. 

Председник општине поставља и разрешава помоћника који обавља послове најдуже док 
траје дужност председника општине. 

Помоћник Председника општине поставља се у Кабинету председника општине. 
 

Члан 18. 
 

Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе донетим од стране 
Општинског већа, на предлог Начелника Општинске управе, уређују се, у складу са овом Одлуком: назив 
основних организационих јединица - Одељења, назив унутрашњих организационих јединицаја у оквиру 
Одељења, назив радних места у њиховом оквиру, услови за рад на истима, број извршилаца потребан за 
свако радно место и опис послова који се на поједином радном месту обавља. 

 
3. ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 

Члан 19. 
 

Интерну ревизију обавља независно интерни ревизор који у вршењу функције на основу 
објективног прегледа доказа обезбеђује уверавање о адекватности и функционисању постојећих 
процеса управљања ризиком, контроле и управљања организацијом да ли ови процеси 
функционишу на предвиђен начин и омогућују остварење циљева организације; пружа 
саветодавне услуге које се састоје од савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу 
повећања вредности и побољшања процеса управљања датом организацијом, управљања 
ризицима и контроле. Интерни ревизор у вршењу функције, примењује међународне стандарде 
интерне ревизије, етички кодекс интерне ревизије и принципе објективности, компетентности и 
интегритета. Интерни ревизор је обавезан да чува тајност службених и пословних података. 
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IV РУКОВОЂЕЊЕ 

Члан 20. 
 

Општинском управом руководи службеник на положају (у даљем тексту: Начелник управе). 
За свој рад и рад Општинске управе, Начелник управе одговара Скупштини Општине и 

Општинском већу, у складу са Законом, Статутом општине и овом Одлуком. 
 

Члан 21. 
 

Начелника Општинске управе поставља и разрешава Општинско веће. 
За начелника управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 година 
радног искуства у струци. 

Начелник управе поставља Општинско веће на основу јавног конкурса, који оглашава 
Општинско веће, а спроводи конкурсна комисија, на 5 година, већином гласова од укупног броја чланова 
Општинског већа. 

Начелник управе може да има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 

Заменик начелника управе поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као 
Начелник управе. 

Начелник управе може бити разрешен и пре истека времена на који је постављен, у 
случајевима и под условима предвиђеним Законом. 

У случају подношења оставке Начелник Општинске управе   се разрешава на првој наредној 
седници Општинског већа. 

Члан 22. 
 

Начелник управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно 
обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу унутрашњих организационих јединица, 
одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, стара се о обезбеђивању услова рада, 
подноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе Општинском већу и 
обавља и друге послове одређене законом и Статутом Општине. 

 
Члан 23. 

 
Начелник Општинске управе може, у складу са законом, решењем пренети овлашћење на 

руководиоце основних и унутрашњих организационих јединица да, у оквиру надлежности и послова 
организационе јединице, одлучују, доносе и потписују поједина акта и лично одговарају начелнику 
Општинске управе за законитост тих аката. 

Начелник посебним решењем може пренети овлашћење за доношење и потписивање појединих 
аката и на другог запосленог, у складу са законом. 

Члан 24. 
 

Начелник управе не може вршити никакву јавну или другу дужност која је неспојива са 
његовим положајем и овлашћењима. 

Члан 25. 
 

Уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника 
управе, као и када начелник управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Веће може 
поставити вршиоца дужности – службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника 
на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 
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Уколико службеник на положају није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја се 

оглашава у року од 15 дана од постављења вршиоца дужности. 
У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус вршиоца дужности 

може се продужити најдуже још три месеца. 
По истеку рока из става 1. и 3. овог члана постављени службеник се распоређује на радно место 

на коме је био распоређен пре постављења. 
Члан 26. 

 
Радом Одељења као основних организационих јединица у Општинској управи руководе 

Начелници одељења. Начелници одељења могу имати заменика.  
Руководиоци основних организационих јединица Општинске управе организују и обезбеђују њихов 

законит и ефикасан рад, старају се о правилном распореду послова на унутрашње организационе јединице 
и запослене и старају се о испуњавању радних дужности запослених.  

 Руководиоце основних организационих јединица у Општинској управи распоређује начелник 
Општинске управе. 

 Руководилац основне организационе јединице је у извршавању послова из става 2. овог члана 
дужан да се придржава налога и упутства начелника Општинске управе, а за свој рад, као и за законит и 
благовремени рад организационе јединице којом руководи одговоран је начелнику Општинске управе. 

Руководиоце основних организационих јединица у Општинској управи распоређује Начелник управе.  
 

Члан 27. 
 

Ради ефикасности рада Општинске управе, на предлог руководиоца основне организационе 
јединице, начелник може распоредити и руководиоце унутрашњих организационих јединица - шефове 
одсека, односно шефове служби. 

Руководиоци унутрашњих организационих јединица обављају најсложеније послове своје 
унутрашње организационе јединице и старају се о ефикасном, законитом и квалитетном вршењу послова и 
равномерној упослености запослених.  

 За свој рад руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају руководиоцу основне 
организационе јединице и начелнику Општинске управе. 

 
V ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 
1. ОДНОС ПРЕМА СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ 

 
Члан 28. 

 
Однос Општинске управе према Скупштини , Председнику и Општинском већу заснива се на 

правима и дужностима утврђеним Законом, Статутом Општине и овом Одлуком. 
Општинска управа је обавезна да Скупштину, Председника и Општинско веће обавештава о 

вршењу послова из своје надлежности, да даје обавештења и податке из своје надлежности који су 
неопходни за рад Скупштине, Председника и Општинског већа. 

 
Члан 29. 

 
Председник Општине усмерава и усклађује рад Општинске управе. 
Када Општинско веће, у вршењу надзора над радом Општинске управе, утврди да поједина акта 

нису у складу са Законом, Статутом Општине или одлуком Скупштине Општине, може да их поништи 
или укине уз налагање да се донесе нови акт, у складу са Законом, Статутом или одлуком Скупштине 
Општине. 

Уколико Општинска управа не поступи по налогу и не донесе нови акт, може се покренути 
питање одговорности запосленог који је непосредно радио на доношењу акта, односно надлежног 
руководиоца организационе јединице. 
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2. ОДНОС ПРЕМА ГРАЂАНИМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И УСТАНОВАМА  
 

Члан 30. 
 

Општинска управа  поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и 
дужна је  да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса. 

Општинска управа је дужна да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових 
права и правних интереса. 

Општинска управа је дужна да сарађује са грађанима и да поштује њихову личност и достојанство. 
Општинска управа је дужна да, на њихов захтев, грађанима даје потребне податке и обавештења и да 
им пружа правну помоћ. 

Општинска управа је дужна да разматра представке, притужбе и предлоге грађана, да поступа по 
њима и о томе благовремено обавештава грађане. 

 
Члан 31. 

 
Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима примењују се и на односе 

према привредним друштвима, установама и другим организацијама, када се одлучује о њиховим 
правима и интересима, на основу Закона и одлука Скупштине Општине. 

 
3. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА  
 

Члан 32. 
 

Међусобни односи основних унутрашњих организационих јединица Општинске управе заснивају 
се на правима и дужностима утврђеним Законом, Статутом и овом Одлуком. 

Основне унутрашње организационе јединице Општинске управе дужне су да међусобно 
сарађују и размењују потребне податке и информације неопходне за рад. 

 
VI ЈАВНОСТ РАДА 

Члан 33. 
 

Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација електронским путем (интернет), 
средствима јавног информисања о обављању послова из своје надлежности и давањем службених 
информација о обављању послова из своје надлежности, о свим   променама које се односе на њену 
организацију, распореду радног времена и другим променама.  

Давање информација из претходног става уређује се законом који се односи на слободан приступ 
информацијама од јавног значаја. 

Члан 34. 
 

Начелник управе даје информације о раду Општинске управе, а у појединим случајевима може 
овластити и друго запослено лице да то учини у име Општинске управе. 

Информације о раду основних унутрашњих организационих јединица даје начелник Одељења. 
Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља 

државну, војну, службену или пословну тајну. 
О ускраћивања информације из претходног става одлучује Начелник Општинске управе. 

 
VII ПРАВНИ АКТИ 

Члан 35. 
 
Општинска управа доноси : правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке. 

Правилником се разрађују поједине одредбе одлука и других аката ради њиховог извршавања. 
Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба одлука и других аката, наређује или 

забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај. 
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Упутством се одређује начин на који Општинска управа извршава поједине одредбе одлука и других 

аката.  
Решењем се одлучује о појединачним стварима у складу са Законом и другим актима. 
Закључком се, у складу са прописима, уређују правила и начин рада и поступања Општинске 

управе. 
Члан 36. 

 
Правилнике, наредбе и упутства доноси Начелник општинске управе. 
Решења и закључке доносе: начелник Општинске управе, руководиоци основних унутрашњих 

организационих јединица или друго лице које Начелник Општинске управе овласти. 
 
VIII СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ 

Члан 37. 
 

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и   привредних 
друштава, организација и установа, када на основу одлуке Скупштине Општине одлучују о појединим 
правима грађана, правних лица или других странака. 

Начелник управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица 
Општинске управе. 

 
IX  ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ 

Члан 38. 
 

По жалби против првостепеног решења Општинске управе из надлежности Општине, решава 
Општинско веће уколико Законом или другим актом није другачије одређено. 

 
X  ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 

Члан 39. 
 

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће. 
О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник Општинске управе. 

 
XI КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Члан 40. 
 

На канцеларијско пословање Општинске управе примењују се прописи о канцеларијском 
пословању органа државне управе. 

 
XII РАДНИ ОДНОСИ 

Члан 41. 
 

Послове Општинске управе, који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и 
правних лица, могу обављати лица која имају прописану школску спрему и одговарајуће радно искуство у 
складу са Законом о државној управи и другим прописима. 

 
Члан 42. 

 
У погледу права, обавеза и одговорности запослених и постављених лица у Општинској управи, 

примењују се одредбе Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе и других прописа о запосленима у државним органима. 

У Општинској управи могу се, ради оспособљавања за вршење одређених пословa кроз практичан 
рад, под условима утврђеним законом, примати приправници. 

Приправници се могу примати у својству запослених на одређено време и ради стручног 
оспособљавања у својству волонтера. 
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Актом о организацији и систематизацији Општинске управе утврђује се број приправника. 

 
Члан 43. 

 
О правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи одлучује Начелник 

општинске управе. 
Члан 44. 

 
Звања и занимања запослених и услови за њихово стицања, коефицијенти за утврђивање 

плата, права, обавезе и одговорности из радног односа уређују се посебним актом у складу са Законом. 
Акт из става 1. овог члана доноси Скупштина општине у складу са законом. 

 
Члан 45. 

 
Запослени у Општинској управи за свој рад одговарају дисциплински и материјално. 

 
Члан 46. 

 
Распоред радног времена у Општинској управи утврђује Начелник управе. 

 
XIII ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
Члан 47. 

 
Средства за финансирање Општинске управе обезбеђују се у буџету Општине, односно у буџету 

Републике и АП Војводине за обављање поверених послова из надлежности Републике и АП Војводине. 
 

Члан 48. 
 
Средства за финансирање послова Општинске управе чине: 
 
1)   Средства за исплату плата именованих, запослених и постављених лица; 
2)   Средства за материјалне трошкове; 
3)   Средства за посебне намене; 
4)   Средства за набавку и одржавање опреме; 
5)   Средства за друге посебне накнаде и солидарну помоћ. 
 

Члан 49. 
 

Средства за исплату плата именованих, запослених и постављених лица служе за плате и 
накнаде именованих, запослених и постављених лица. 

Средства за материјалне трошкове обезбеђују се за набавку потрошног материјала, ситног 
инвентара, огрева, осветљења, закупа и одржавања пословних просторија и трошкове поштанских 
услуга, набавку стручних публикација, литературе и штампаних материјала, осигурање и одржавање 
средстава опреме и путне и друге трошкове потребне за обављање послова Општинске управе. 

Средства за посебне намене обезбеђују се за одређене потребе Општинске управе у вези са 
пословима које врши (накнаде сведоцима, трошкови поступка и др.), стручно оспособљавање и 
усавршавање запослених, организацију рада и остале потребе. 

Средства опреме чине инвентар и друге потребне ствари које Општинској управи служе за њене 
потребе и чији је век трајања дужи од једне године, ако прописима није другачије одређено, као и 
новчана средства намењена за набавку опреме. 

Средства за друге посебне накнаде и солидарну помоћ, као друге врсте исплата у складу са 
Законом. 
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За законито коришћење средстава намењених за финансирање Општинске управе одговоран је 

Председник. 
 
XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 50. 
 

Ову Одлуку доноси Скупштина, на предлог Општинског већа. 
Измене и допуне ове Одлуке врше се на начин и по поступку, утврђеном за њено доношење.  
Тумачење одредаба ове Одлуке даје Скупштина. 

 
Члан 51. 

 
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе Општине Пландиште, донеће 

Општинско веће општине Пландиште у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
До доношења акта из става 1. овог члана, примењиваће се Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, број 30/2019, 14/2020 и 25/2020) 

На сва питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона и Статута. 
 

Члан 52. 
 

Распоређивање запослених у Општинској управи извршиће начелник управе. 
Запослени и постављена лица у Општинској управи, настављају са радом на досадашњим 

пословима до разрешења, односно до распоређивања по новој организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи. 

 
Члан 53. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Општинској управи Општине 

Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број: 8/2018, 7/2019 и 29/2019). 
 

Члан 54. 
 

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

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-8/2020-I 
Дана: 18.12.2020. 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 11. до 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин. изн.,125/2014-усклађени дин. изн., 95/2015-усклађени дин. 
изн., 83/2016,91/2016-усклађени дин. изн., 104/2016- др.закон, 96/2017-усклађени дин. изн., 89/2018-
усклађени дин. изн., 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађени дин. изн. и 126/2020-усклађени дин. изн.)  и члана  
40. став 1. тaчкa 3. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 30/2018), Скупштина 
општине Пландиште на седници одржаној 18.12.2020. године донела је 

 
О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводе се и утврђују локалне комуналне таксе, за коришћење права, предмета и 

услуга на територији општине Пландиште. 
Члан 2. 

 Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење 
прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

Члан 3. 
 Локалне комуналне таксе уводе се за: 
1. истицање фирме на пословном простору; 
2. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина; 

Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране 
државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне 
самоуправе, као и установа и организација које оснива јединица локалне самоуправе. 

 
Члан 4. 

 Висина локалне комуналне таксе утврђује се у различитим износима у зависности од врсте 
делатности, површине и техничко употребних карактеристика објеката и по деловима територије, односно у 
зонама у којима се налазе објекти, предмети и врше услуге за које се плаћају таксе. 

 
Члан 5. 

Зоне у општини Планиште, у смислу ове Одлуке, ако појединачним тарифним бројем није другачије 
прописано, су: 

Прва зона  обухвата део насеља Пландиште и то улицу Војводе Путника од улице 
Синђелићеве до улице Обилићеве, улицу Карађорђеву и улицу Хајдук Вељка од улице Војвођанске 
до улице Илинденске; 

Друга зона обухвата остали део насеља Пландиште; 
Трећа зона обухвата територију насељених места Барице, Велика Греда, Јерменовци, Маргита 

и Хајдучица; 
Четврта зона обухвата територију насељених места Банатски Соколац, Велики Гај, Дужине, 

Купиник, Марковићево, Милетићево и Стари Лец. 
 

Члан 6. 
 Комуналне таксе се плаћају по таксеној тарифи која је саставни део Одлуке, по решењу надлежног 

органа за коришћење права, предмета и услуга на подручју општине. 
 

Члан 7. 
 Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да поднесе пријаву надлежној Општинској управи 

општине Пландиште, пре почетка коришћења права, предмета и услуга за чије коришћење је прописано 
плаћање локалне комуналне таксе. 

 Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави Општинској управи у 
року од 15 дана од дана настанка промене. 
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Члан 8. 

 Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву, таксена обавеза ће се утврдити на 
основу података којима располаже надлежан орган  или путем инспекцијског надзора.    

 
Члан 9. 

1. Наплата локалне комуналне таксе из  члана 3. став 1. тачка 1. врши  Одсек  локалне пореске 
администрације општине Пландиште; 

2. Наплату локалне комуналне таксе из члана 3. став 1. тачке 2. у корист Буџета општине Пландиште 
врши МУП Србије,ПУ Панчево-ПИ Пландиште приликом регистрације моторних возила; 

 
Члан 10. 

 Локалне комуналне таксе утврђене овом Одлуком приход су општинског буџета. 
У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, наплате, застарелости, рокова за 

плаћање и осталог што није посебно уређено овом одлуком сходно се примењују одредбе Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији. 

 
Члан 11. 

 Уплата прихода од такси вршиће се на одговарајуће уплатне рачуне прописане Правилником о 
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (“Службени 
гласник РС“, бр.16/2016...и 68/2019). 

Члан 12. 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа општине Пландиште,  а 

инспекцијски надзор врши пореска инспекција. 
Члан 13. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама на 
територији општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, број 7/13, 23/14, 28/18 и 11/19). 

 
Члан 14. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Пландиште“, a примењује се од 01.01.2021.године. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 434-8/2020- I 
Дана:  18.12.2020. године 
П л а н д и ш т е 

                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                Горан Доневски, дипл.економиста, с.р. 
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Т А Р И Ф А 

ОПШТИНСКИХ ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 
 

Тарифни број 1.  
          За истицање фирме на пословном простору, такса се утврђује годишње по зонама, и то: 

 
          1) Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

микро и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, 
осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на 
велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, 
електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека), а који имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара  -   не плаћају локалну комуналну 
таксу за истицање фирме на пословном простору; 

 
          2) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна 

лица, као и предузетници, микро и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 
(осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, 
производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским 
производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, 
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) 

 
          -  плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору  највише до две 

просечне зараде и то: 
          прва зона        - 45.000,00 динара   
          друга зона       - 37.500,00 динара   
          трећа зона       - 30.000,00 динара   
          четврта зона   - 15.000,00 динара 
 

          3) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна 
лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, 
производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) 

 
          -   плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору  највише до три 

просечне зараде и то: 
прва зона        -    90.000,00 динара 
друга зона       -    75.000,00 динара  

       трећа зона       -    45.000,00 динара   
       четврта зона   -              0,00 динара 

 
          4) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, 

мала и микро правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају 
делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 
производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и 
телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека 

 
          -   плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору  највише до десет 

просечних зарада и то:      
              прва зона          -     150.000,00 динара      
          друга зона      -     150.000,00 динара              
          трећа зона     -    90.000,00 динара   
          четврта зона  -      50.000,00 динара 
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          Изузев поштанских, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору  
највише до десет просечних зарада и то: 

           прва зона         -    90.000,00 динара      
          друга зона        -    90.000,00 динара              
          трећа зона        -    37.500,00 динара   
          четврта зона     -    15.000,00 динара 

 
                Под просечном зарадом сматра се просечна зарада по запосленом остварена на 

територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар-август године која претходи години за 
коју се утврђује комунална такса за истицање фирме на пословном простору, према подацима 
републичког органа надлежног за послове статистике. 

 
          Напомена: Под фирмом у смислу ове одлуке сматра се сваки истакнути назив или име које упућује 

на то да правно или физичко лице обавља одређену делатност. Ако се на једном пословном објекту налази 
више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. 

          Уколико правно или физичко лице обавља делатност у више пословних објеката у истој зони, 
комуналну таксу из овог тарифног броја плаћају за први објекат у износу утвђеном овим тарифним бројем, а 
за сваки наредни објекат такса се умањује за 80% од износа утврђеног овим тарифним бројем. 

          Спортски клубови, удружења грађана, хуманитарне организације и слично, ослобађају се плаћања 
таксе за истицање фирме. 

 
          За време трајања привремене одјаве обављања делатности, обвезник комуналне таксе не плаћа 

комуналну таксу по овом тарифном броју. 
          Таксу  из овог тарифног броја не плаћају сва новооснована правна лица и радње за календарску 

годину у којој су уписани у одговарајући регистар. 
          Новоосновани обвезник комуналне таксе из овог тарифног броја  који запосли и то: 
          - од 1 до 10 радника, не плаћа комуналну таксу по овом тарифном броју и наредне две 

године; 
          - од 10 до 20 радника, не плаћа комуналну таксу по овом тарифном броју и наредне три 

године; 
          - од 20 и више радника, не плаћа комуналну таксу по овом тарифном броју и наредних 

пет година. 
 
          Таксени обвезници су у обавези да Локалној пореској администрацији пријаве коришћење права из 

овог тарифног броја подношењем пријаве која је саставни део ове Одлуке, и подношењем завршног рачуна 
за претходну годину до 31.03.текуће године. 

 
          Таксена обавеза по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу, а доспева квартално. 

 
Тарифни број 2. 

          За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, 
утврђује се годишња такса и то: 

 
          Највиши износ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим 
највишим износима:  

 
 1. за теретна возила:  
 - за камионе до 2 т носивости – 1.780,00 динара  
 - за камионе од 2т до 5т носивости – 2.370,00 динара  
 - за камионе од 5т до 12т носивости – 4.130,00 динара  
 - за камионе преко 12т носивости -  5.900,00 динара  
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 2. за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) – 590,00 динара 

 
 3. за путничка возила:  
 - до 1.150цм3 - 590,00 динара  
 - преко 1.150цм3 до 1.300 цм3 – 1.170,00 динара  
 - преко 1.300цм3 до 1.600цм3 – 1.770,00 динара  

 - преко 1.600цм3 до 2.000цм3 – 2.370,00 динара  
 - преко 2.000цм3 до 3.000цм3 – 3.570,00 динара  
 - преко 3.000цм3 – 5.900,00 динара  
  
 4. за мотоцикле:  
 - до 125цм3 - 470,00 динара  
 - преко 125цм3 до 250цм3 - 700,00 динара  
 - преко 250цм3 до 500 цм3 - 1.170,00 динара  
 - преко 500цм3 до 1.200 цм3 - 1.440,00 динара  
 - преко 1.200цм3 - 1.770,00 динара  
  

 5. за аутобусе и комби бусеве до 50,00 динара по регистрованом седишту  
 

 6. за прикључна возила – теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за 
превоз одређених врста терета:  

 - 1т носивости - 480,00 динара  
 - од 1т до 5т носивости - 820,00 динара  
 - од 5т до 10т носивости – 1.120,00 динара  
 - од 10т до 12т носивости - 1.550,00 динара  
 - носивости преко 12т – 2.370,00 динара  
  
 7. за вучна возила (тегљаче):  
 - чија је снага мотора до 66 киловата - 1.770,00 динара  
 - чија је снага мотора од 66-96 киловата - 2.370,00 динара  
 - чија је снага мотора од 96-132 киловата - 2.980,00 динара  
 - чија је снага од 132-177 киловата - 3.570,00 динара  
 - чија је снага мотора преко 177 киловата - 4.740,00 динара 
   
 8. за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз пчела - 1.170,00 динара. 
 
          Такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка возила и друга превозна средства 

инвалидних и хендикепираних лица са 80% и више телесног оштећења ако им возило служи за личну 
употребу. 

          Највиши износи локалне комуналне таксе из става 1.ове тарифе усклађују се годишње, са 
годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове 
статистике,при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко 
пет динара заокружује на десет динара. Приликом усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе, 
у складу са ставом 2. ове тарифе основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши 
износи локалне комуналне таксе.  

          Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене највише 
износе локалне комуналне таксе из става 1. ове тарифе. Објављени усклађени највиши износи локалне 
комуналне таксе из претходног става примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.  
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П Р И Ј А В А 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА 

ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ  

ЗА 20__.ГОДИНУ 

                

ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ 

 

ПИБ                               

 

ЈМБГ, Матични број                                                                                        

                                                                                  

Шифра делатности 

Назив делатности________________________________________________________ 

 

Назив__________________________________________________________________ 

                                                 (привредног субјекта) 

 

Седиште          ___________________________________________________________ 

Адреса (улица и број) ____________________________________________________ 

Почетак обављања делатности  

(истакнуће фирме) _______________________________________________________ 

Одговорно лице _________________________________________________________ 

Лице за контакт __________________________ Телефон _______________________ 

Текући рачун _____________________________Банка _________________________ 

Величина правног лица             мало             средње               велико  (заокружити) 

 

Основ права коришћења пословног простора        својина           закуп 

Име и адреса власника пословног простора __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Књиговодство                    самостално       агенцијски  

Лице за контакт___________________________Телефон_______________________ 

Пословне јединице на територији Општине Пландиште 

Ред.бр. Назив улице Број Место Месна заједница 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Уз пореску пријаву доставити: 

- одлуку о разврставању правног лица (велико, средње, мало) 

- завршни рачун за претходну годину 

У_______________ 

Дана____________                                      М.П.                     _____________________ 

                                                                                                     Подносилац  пријаве 
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На основу члана 7. и 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 
бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 
95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 
96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон,  86/2019 - 
усклађени дин. изн. и 126/2020), члана 73. став 1. Закона о угоститељству („Сл.гласник РС“, бр. 
17/2019), члана 5. Уредбе о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Службени гласник 
РС“, број: 44/2013 и 132/2014),  члана 5. Уредбе о условима и начину утврђивања висине 
годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у 
објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања 
(„Сл.гласник РС“, бр. 47/2019 и 51/2019) и члана 40. став 1. тачка 3. Статута опшине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној дана 18.12.2020. године, донело је 

 
OДЛУКУ 

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком прописује се боравишна такса коју плаћа корисник услуге смештаја изван свог 
места пребивалишта који користи услугу смештаја у угоститељском објекту  на територији општине 
Пландиште. 

Члан 2. 
 

Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај у износу од 
65,00 динара. 

Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује субјект који пружа услугу смештаја (у 
даљем тексту:давалац смештаја). 

Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја. 
Давалац смештаја дужан да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне таксе. 

 
Члан 3. 

 
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује на прописан рачун јавног 

прихода, до петог у месецу за претходни месец. 
 Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ 

ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана утврђене обавезе. 
  

Члан 4. 
 

Боравишну таксу не плаћају: 
1)  деца до седам година старости; 

 2)  лица упућена на бањско и климатско лечење односно специјализовану рехабилитацију од 
стране надлежне лекарске комисије; 

 3)  особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до 
пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица обољења од дистрофије и 
сродних мишићних и неуромишичних оболења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје парализе 
и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, особе оболеле од малигне болести, инсулин зависне 
шећерне болести, психозе, епилепсије, хемофилије, трајне хроничне бубрежне инсуфицијенције на 
дијализи, особе које се лече у вези са ХИВ инфекцијом, туберкулозом, цистичном фиброзом, аутоимуним 
системским болестима, као и пратилац наведених особа; 

 4)  ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради 
извођења спортско-рекреативних и других активности по програму Министарства надлежног за послове 
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просвете, студенте који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења обавезне 
наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и учесници републичких и регионалних 
такмичења у знању и вештинама; 

 5)  страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања 
таксе; 

 6)  лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана. 
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 7 до 15 година старости. 
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ о испуњавању услова 

утврђених у ставу 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне установе, упут лекарске 
комисије и др.) 

 
Члан 5. 

 
 Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице 

поседује решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман 
и соба) и сеоском туристичком домаћинству, у објектима смештајних капацитета до укупно 30 
индивидуалних лежајева и у објекту сеоског туристичког домаћинства на отвореном у привремено 
постављеној опреми за камповање до укупно 20 камп парцела ( у даљем тексту: физичко лице), сагласно 
закону којим се уређује угоститељство. 

 Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном годишњем износу, у складу са актом Владе 
Републике Србије, којим се утврђују ближи услови и начин утврђивања висине годишњег износа боравишне 
таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском 
туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања. 

Годишњи износ боравишне таксе из ст.1. и 2. oвог члана, решењем утврђује Одсек за локалну 
пореску администрацију општинске управе Пландиште, а по претходно, од стране  Одељења за друштвене 
делатности  општине Пландиште, донетом и правноснажном решењу о категоризацији угоститељског 
објекта. 

Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Пландиште је у обавези да један 
примерак правноснажног решења о категоризацији угоститељског објекта достави Одсеку за локалну 
пореску администрацију Општинске управе општине Пландиште, са следећим подацима: 

 - име и презиме физичког лица обвезника боравишне таксе из става 1. овог члана, ЈМБГ, адреса 
становања ( општина, улица, кућни број), 

 - општина, улица, кућни број и број смештајне јединице, 
 - ознака категорије, 
             - број индивидуалних лежајева и број камп парцела у смештајној јединици, 
            - период за који се утврђује боравишна такса, 

- доказ о пријему решења, 
- клаузула са датумом правноснажности решења о категоризацији. 
Физичко лице, утврђену висину годишњег износа боравишне таксе за текућу годину, плаћа 

квартално, до петог у месецу за претходни квартал, уплатом на прописан рачун у корист буџета општине 
Пландиште. 

Физичко лице које у току године започне пружање угоститељских услуга, дужно је да плаћа износ 
боравишне таксе почев од наредног квартала у односу на квартал у коме је почео да пружа услуге. 

 
Члан 6. 

 
Уколико се у току године промене елементи за утврђивање висине годишњег износа боравишне 

таксе, Одсек за локалну  пореску администрацију дужан је да поново утврди висину годишњег износа 
боравишне таксе.  
             Физичко лице које у току године престане да пружа угоститељске услуге, дужно је да о томе обавести 
Одељење за друштвене делатности и Одсек за локалну пореску администрацију Општинске управе 
општине Пландиште  у року од 15 дана од дана престанка пружања угоститељске услуге 
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Члан 7. 

 
 Средства од наплаћене боравишне таксе на територији општине Пландиште приход су буџета 

Општине Пландиште. 
 

Члан 8. 
 

  У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате и принудне 
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није предвиђено овом одлуком сходно се 
примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација, ако законом којим 
се уређује област угоститељства није друкчије одређено. 

 
Члан 9. 

 
 Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси (Службени лист 

општине Пландиште  бр. 4/2006 и 24/2008).  
 

Члан 10. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном лист општине 
Пландиште“ а примењиваће се од 01.01.2021. године. 

 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 434-10/2020-I                                                                                
Дана: 18.12.2020. 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 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. и члана 149 Статута 
општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018),  Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној 18.12.2020. године донела је 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
 

 
Члан 1. 

 
УСВАЈА СЕ Стратегија управљања ризицима. 

 
Члан 2. 

 
О имплементацији Стратегије управљања ризицима стараће се надлежни орган Општинске управе 

општине Пландиште. 
 

Члан 3. 
 

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

 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-14/2020-I 
Дана: 18.12.2020. године   
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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Стр  -656-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -657-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -658-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -659-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -660-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -661-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -662-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -663-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -664-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -665-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -666-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -667-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -668-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -669-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -670-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -671-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -672-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -673-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -674-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -675-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -676-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -677-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -678-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 

 
 

 
 
 



Стр  -679-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 
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   На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 

129/2007, 83/2014 – др. Закон и 47/2018) и члана 40 и 149. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, број 30/2018), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 18.12.2020. 
године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
 О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 2021-2025 

 
1. Усваја се Стратегија развоја социјалне заштите општине Пландиште 2021-2025 са 

предложеним акционим планом који је њен саставни део. 
 

2. О имплементацији Стратегије стараће се Радна група за израду и праћење 
имплементације Стратегије развоја система социјалне заштите општине Пландиште, 
у чијем саставу се налазе представници локалне самоуправе, Центра за социјални 
рад, Дома здравља, сектора образовања и организација цивилног друштва, а које је 
именовао председник општине Пландиште. 

 
 

3. Радна група за израду и праћење имплементације: 
 
 
- Прави и прати план за свакодневно координисање активности; 
- Врши расподелу ресурса; 
- Сарађује са другим организацијама и институцијама ради размене информација, 

развоја заједничке базе података и боље комуникације; 
- Израђује и презентује Скупштини општине Пландиште годишњи извештај о 

релизацији Стратегије. 
 

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

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-10/2020-I 
Дана: 18.12.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ 
 
            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                         Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 



Стр  -680-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 
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Стр  -681-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -682-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -683-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -684-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -685-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -686-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -687-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -688-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -689-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -690-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -691-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -692-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -693-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -694-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -695-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -696-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -697-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -698-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -699-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -700-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -701-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -702-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -703-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -704-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -705-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -706-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -707-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -708-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -709-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -710-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -711-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -712-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -713-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -714-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -715-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 



Стр  -716-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Стр  -717-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 
228 

 
 

На основу члана 210. и 213. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018 ) и члана 40. и 149. Статута општине Пландиште  („Службени лист општине Пландиште”, 
број 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О МЕТОДОЛОГИЈИ ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У 
РАЗВОЈУ И ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ 

 
Предмет Одлуке 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком прописује се методологија формирања цена услуге социјалне заштите помоћ у кући 

за децу са сметњама у развоју и њихове породице која се финансира из буџета општине  Пландиште.   
 

Однос трошкова и цене услуге 
 

Члан 2. 
 

У смислу ове Одлуке, цена услуге, која представља основ за партиципацију корисника, је део 
трошкова услуге. 

 
Трошкови услуге 

 
Члан 3. 

 
Трошкови услуге обухватају: 

1) трошкове ангажовања, односно зараде стручног радника пружаоца услуге, за потребе коришћења 
услуге односно (трошкови процене, планирања поновног прегледа, евалуације и др.) ангажованог по основу 
уговора о раду на одређено време са пуним радним временом;  

2) трошкове ангажовања односно зараде неговатељица ангажованих по основу уговора о раду на 
одређено време;  

3) трошкове превоза неговатељица и корисника у складу са индивидуалним планом подршке 
4) материјалне  трошкове услуге. 
 

Цена услуге 
 

Члан 4. 
 

Цена услуге одређује се у висини 1/3 трошкова ангажовања односно зараде ангажоване 
неговатељице (члан 3. став 1. тачка 2) ове Одлуке).  

Јединица мере за утврђивање цене услуге по кориснику је цена једног сата трошкова ангажовања 
односно зараде ангажоване неговатељице.    

Цена услуге утврђује се по кориснику у месечном износу, у складу са бројем сати колико корисник 
услугу добија просечно недељно у складу са индивидуалним планом подршке.  

 



Стр  -718-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 
Утврђивање цене услуге 

 
Члан 5. 

 
У складу са методологијом прописаном овом Одлуком, цену услуге утврђује Општинско веће 

општине Пландиште, на образложени предлог Одељења за друштвене делатности и послове органа 
општине.  

 
Преиспитивање цене услуге 

 
Члан 6. 

 
Одељење за друштвене делатности и послове органа општине Пландиште најмање једном 

годишње, преиспитује цену услуге.  
 

Завршна одредба 
 

Члан 7. 
 

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

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-7/2020-I  
Дана: 18.12.2020. године 
П л а н д и ш т е 

                                                                                                         
      ПРЕДСЕДНИК 

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



Стр  -719-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 
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На основу члана 40. став 1. тачка 6. и члана 149. Статута општине Пландиште  
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници 
одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком утврђују се начин и критеријуми  за доделу новчане помоћи (подстицајних 

средстава) студентима прве године мастер студија и прве године докторских студија, који имају 
пребивалиште на територији општине Пландиште. 

 
Члан 2. 

 
 Висину новчане помоћи за сваку годину, број студената као и начин и рокове исплате 

одређује Општинско веће општине Пландиште, за сваку каландерску годину, а у складу са 
Одлуком о буџету за ту годину. 

  
Члан 3. 

 
 Новчана помоћ студентима доделиће се путем Конкурса, који расписује Општинско веће 

општине Пландиште и који ће бити објављен на сајту и огласној табли Општине Пландиште. 
 

Члан 4. 
 
 Конкурс спроводи Комисија за новчану помоћ студентима (у даљем тексту: Комисија), коју 

именује председник Општине. 
 Комисија има три члана/ице, односно председника/цу и два члана/ице. 
 Мандат Комисије траје до окончања активности по Конкурсу. 
 Комисија из става 1. овог члана доноси Правилник о раду, који је усклађен са одредбама 

ове Одлуке и који мора да садржи: 

 начин рада Комисије 

 поступак објављивања Конкурса 

 документацију потребну за учешће на Конкурсу 

 услове и критеријуме за избор студената којима ће бити додељена новчана помоћ 

 поступак доношења Одлуке о студентима којима ће бити додељена новчана 
помоћ 

 друга питања од значаја за рад Комисије. 
 

Члан 5. 
 
 Право на доделу новчане помоћи имају студенти са пребивалиштм на територији 

општине Пландиште који испуњавају следеће услове: 

 да су уписали прву годину мастер студија или прву годину докторских студија на 
високошколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна 
покрајина или јединица локалне самоуправе, 

 да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 месеци 
пре расписивања конкурса, 
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 да први пут уписују прву годину мастер студија или прву годину докторских 
студијана високошколским установама чији је оснивач Република Србија, 
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 

 да нису у радном односу. 
 

Члан 6. 
 

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: 612-11/2020-I 
Дана: 18.12.2020. 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 3. став 1. тачка 10, члана  5. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2011 и 104/2016 и 95/2018), члана 52. став 1. и став 3. Закона о путевима („Сл. гласник PC“, 6p. 41/2018 и 95/2018), 
члана  4. и члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 – одлука УС, 91/2019 
и 91/2019 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине 
Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 18.12.2020. године донела је 

 
О Д Л У К У  

О ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У  
ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком прописује се начин и услови одржавањe улица, општинских и некатегорисаних путева, 
тротоара и других јавних површина у зимском периоду, које служе за одвијање јавног саобраћаја, возила и пешака у 
насељеном месту Пландиште и осталим насељеним местима на територији општине Пландиште. 

 
Члан 2. 

 
Одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева, тротоара и других јавних површина у зимском 

периоду, које служе за одвијање јавног саобраћаја, возила и пешака, обухвата нарочито следеће послове:  
 чишћење и уклањање снега и леда са јавних површина,  
 посипање јавних површина одговарајућим средствима, ради спречавања стварања поледице и клизавих места, 

 скидање залеђених леденица са крова,  
 одржавање саобраћајне сигнализације у исправном и чистом стању,  
 скидање блата и других наноса са јавних површина који угрожавају безбедно кретање пешака и возила,  
 одржавање канализације и водовода у функционалном стању, ради спречавања скупљања сувишне воде,  
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 организовање  рада  и  дежурстава, потребних средстава механизације и радника, који својом мобилношћу 

обезбеђују сталну употребљивост површина из члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 3. 

 

Послове на одржавању јавних површина у зимском периоду из члана 2. ове Одлуке обављаће: 
1.  Јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект који је 

регистрован за обављање ових услуга или коме су ти послови поверени (у даљем тексту: 
вршилац комуналне делатности). 

2. Предузећа  и  друга  правна лица, предузетници, закупци и грађани. 
 

Члан 4. 

 
За извршење послова на одржавању јавних површина у зимском периоду из члана 2. ове Одлуке, потребна 

финансијска и друга средства се обезбеђују из буџета Општине Пландиште.   
Остала предузећа, друга правна лица, предузетници, закупци и грађани, за послове  

одржавања јавних површина у зимском периоду испред и око својих објеката које користе, обезбеђују средства 
самостално. 

Члан 5. 

 

Штаб за ванредне ситуације Општине Пландиште најкасније до 30. септембра текуће године формира 
Стручно – оперативни тим зимске службе за организовање, извршење и контролу зимског одржавања објеката и јавних 
површина за наредни зимски период.  

Стручно – оперативни тим зимске службе из става 1.овог члана формира се од представника Општинске 
управе општине Пландиште надлежних за послове инспекције, саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  

Надлежност Стручно – оперативног тима зимске службе састоји се у: 
1. Кординацији извршавања послова на зимском одржавању објеката и јавних површина, 
2. Надзору и 
3. Давању предлога Председнику за предузимање одговарајућих ванредних мера за одржавање 

јавних површина у зимском периоду. 
 

Члан 6. 

 
Оператвивни план рада зимске службе садржи:  

1. списак објеката и површина са потребним задацима, на којима се организује одржавање у 
зимском периоду у којем се посебно истичу објекти и јавне површине који се одржавају у 
приоритету, 

2. број и назив средстава механизације која се користе за послове одржавања у зимском периоду, 
3. број  радника  са  списком  који  су предвиђени за дежурство по сменама у нормалним условима 

рада, 
4. број и списак механизације која ће се ангажовати у тежим временским условима, 
5. адресу седишта дежурства зимске службе, број телефона, име одговорног лица за руковођење 

пословима зимске службе и његовог заменика, 
6. преглед потребних количина и других материјала за посипање са назначењем места њиховог 

депоновања и 
7. степен приправности  

Оперативни план рада зимске службе из претходног става доноси се сваке календарске године до 31. 
октобра. 

Оперативни план рада зимске службе доноси Председник на предлог Стручно – оперативног тима зимске 
службе. 

Члан 7. 
 

У извршавању  послова  зимске службе приоритет имају главни путеви и улице у свим насељеним местима на 
територији општине Пландиште и прилазни путеви до здравствених установа, предшколских установа, школа, 
аутобуских стајалишта, пијачних колско-пешачких пролаза и око пијачних објеката, као и гробља. 

Објекти и површине из претходног става морају увек бити у стању проходности и употребљивости за намену 
којој служе. 
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Члан 8. 

 
Јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект коме буду поверени послови 

на одржавању јавних површина у зимском периоду у сарадњи са надлежним органом Општинске управе општине 
Пландиште организује дежурство одговорних лица која предузимају мере ради обезбеђења нормалног одвијања 
саобраћаја, а у складу са усвојеним Оперативним планом рада зимске службе.  

На месту дежурства обавезно је вођење евиденције о присутности руководиоца, радника, исправности 
средстава механизације, временским приликама, стању јавних површина, пословима који се извршавају у току смене и 
другим подацима битним за рад зимске службе.  

Члан 9. 

 
Одржавање путева и улица и других јавних површина у зимском периоду почиње 15. Новембра, а завршава 

се 31. Марта наредне године.  
Ако то захтевају временске прилике, по налогу Председника, а на основу предлога Стручно – оперативног 

тима зимске службе, послови одржавања у зимском периоду могу се продужити, односно одредити да почну раније. 
 

Члан 10. 

 
Надзор над одржавањем јавних површина и саобраћајница у зимском периоду врши надлежни орган 

Општинске управе општине Пландиште, надлежан за послове инспекције, саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  
Јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект коме буду поверени послови 

на одржавању јавних површина у зимском периоду доставља Стручно – оперативном тиму зимске службе најкасније до 
15. Октобра свој План ангажовања зимске службе са расположивом механизацијом и људством. 

 
Члан 11. 

 
За случај да временске прилике захтевају већа ангажовања средстава механизације и радника него што је 

предвиђено Планом ангажовања зимске службе, односно ако временски услови имају карактер елементарне непогоде, 
Председник на предлог Стручно – оперативног тима зимске службе усваја ванредне мере појачаног рада зимске 
службе.  

Председник на предлог Стручно – оперативног тима зимске службе утврђује период рада и ангажовања 
зимске службе за случај ванредних прилика. 

Члан 12. 
 

Предузећа, друга правна лица, предузетници, закупци и грађани дужни су да редовно очисте снег испред и око 
својих објеката које користе, односно да јавне површине које користе посипају сољу или другим материјалом у случају 
поледице као и да скидају залеђене леденице са кровова. 

 
Члан 13. 

 
Предузећа која управљају пијацама и паркинзима дужна су да редовно чисте снег са тротоара, испред и око 

својих објеката и да тротоар посипају одговарајућим материјалом у случају поледице, као и да уклоне залеђене 
леденице са олука и црепа, због безбедности места на којима је концентрација већег броја људи. 

 
 

II  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ   
Члан 14. 

 
  Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се физичко лице ако: 
1. Не очисти снег са прилазних путева и стаза и исте не посипа одговарајућим материјалом у 

случају поледице ( члан.12 ове Одлуке) 
 

Члан 15. 
 
  Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се предузеће, друго правно лице предузетник и 

закупци за прекршај ако: 
1. Не очисти снег са прилазних путева и стаза и исте не посипа одговарајућим материјалом у 

случају поледице ( члан.12 ове Одлуке) 
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2. За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном 

лицу новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 
 

Члан 16. 
 

Новчаном    казном    у    износу    од 250.000,00 динара казниће се Јавно предузеће, привредно друштво, 
предузетник или други привредни субјект коме буду поверени послови на одржавању јавних површина у зимском 
периоду ако: 

1. не организује непрекидно дежурство одговорних лица за предузимање мера ради   обезбеђења   
нормалног   одвијања саобраћаја (Члан 8. став 1.), 

2. на месту дежурства не обезбеди вођење одговарајуће евиденције са свим елементима  потребним  за  
рад  зимске службе (Члан 8. став 2.), 

3. не врши послове из члана 2. ове Одлуке и ван времена одређеног чланом 9. Став 1. ове Одлуке кад то 
временске прилике налажу (Члан 9. став 2.), 

4. не достави најкасније до 15. октобра Стручно – оперативном тиму зимске службе свој План ангажовања 
зимске службе (Члан 10. став 2.), 

  
  За прекршаје из претходних ставова овог члана казниће се одговорно лице у Јавном предузећу, привредном 

друштву, предузетник или други привредни субјект коме буду поверени послови на одржавању јавних површина у 
зимском периоду новчаном казном у износу од 50.000,00 динара. 

 
Члан 17. 

 
За  прекршаје  наведене  у  члану  14., члану 15., и члану 16. прекршајне пријаве надлежном суду  за    

прекршаје   подноси комунална инспекција. 
 
III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 18. 
 

Надзор  над  спровођењем  одредаба ове Одлуке врши надлежни орган Општинске управе општине 
Пландиште. 

Члан 19. 

Ова Одлука ступа даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 344-113/2020-I 
Датум: 18.12.2020. 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 5. став 5. и члана 10. став 4. Закона о путевима („Сл. гласник РС“, број 41/2018 и 
95/2018 ), члана 3. став 1. Тачка 10. и члан 5. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2011 и 104/2016 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон и 101/2016- др.закон и 47/2018), члана 14д. и 14ђ. Уредбе о начину и 
условима за отпочињања комуналних делатности („Сл. гласник РС”, бр. 13/18, 66/18 и 51/19), члана 40. став 
1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 18.12.2020. године донела је 

 
ОДЛУКУ 

О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
Члан 1. 

 
  У Одлуци о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Пландиште 

(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 25/2018),  члан 11. мења се и гласи: 
 
Одржавање улица и општинских путева надлежни орган Општинске управе општине Пландиште 

поверава привредном друштву које је регистровано за обављање ових послова. 

Минимални услови које морају да испуне вршиоци комуналних делатности за отпочињање 
обављања комуналне делатности одржавање улица и путева, мора  да има минималну стручну 
оспособљеност кадрова по броју километара улица и путева за одржавање, и то:  

 
Ред. 
број 

 
Стручна оспособљеност кадрова 

Број километара улица и 
путева за одржавање 
од 100 km до 150 km 

  

1. Високо образовање грађевинске струке 1 

2. 
Средње образовање грађевинске струке у трогодишњем 
или четворогодишњем трајању 

4 

3. Основно образовање 6 

 

Под одговарајућом струком за запослена лица са високим образовањем у смислу обављања послова 
комуналне делатности одржавање улица и путева подразумева се стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, из техничке научне 
области, односно стечено високо образовање првог степена студија у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на 
основним студијама у трајању до три године, из техничке научне области. 

Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне делатности 
одржавање улица и путева мора да има минимални технички капацитет, по броју километара улица и путева за 
одржавање, и то: 

Ред. 
број 

Технички капацитет 

Број километара улица 
и путева за одржавање 

од 100 km до 150 km 

1. Утоваривачи 2 

2. Ровокопачи 1 

3. Комбинирка 1 
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4. Цистерна за воду 1 

5. Кипер возило 3 

6. Компресор 2 

7. Ваљци самоходни за земљане радове 1 

8. Ваљак за асфалт 1 

9. Тестера за асфалт 1 

10. Вибро плоча 2 

11. Вибро набијач 2 

12. Плато приколица 1 

13. Прскалица за емулзију 1 

14. Чистилица за асфалт 1 

15. Глодалица за асфалт 1 

16. Топли контејнери за асфалт 1 

17. Опрема за зимску службу (посипачи соли) 3 

18. Опрема за зимску службу (раоници за чишћење снега) 3 

19. Машина за фарбање 1 

20. Косачица за траву 3 

21. Тримери за кошење траве 3 

22. Путарско возило 2 

23. Сигнална приколица за обезбеђивање 1 

 
Вршилац делатности који је обављао ову комуналну делатност пре ступања на снагу 

Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности дужан је да у 
законском року од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке усклади своје пословање са 
Одлуком. 

Члан 2. 
 

У члану 25. додаје се став 4. 
 

Корисник комуналне услуге у обавези је да користи комуналну услугу на начин којим се: 

1) не ометају други корисници и не угрожава животна средина; 

2) не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене комуналне делатности. 

Члан 3. 
 

После члана 26.  додаје се нови члан 26а., који  гласи: 
 

По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању поремећаја или 
прекида у пружању комуналних услуга, општинска управа дужна је да: 

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида 
настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала 
значајна, односно ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена; 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и 
учињену штету. 
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Члан 4. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-11/2020-I 
Датум: 18.12.2020. године         
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
            ПРЕДСЕДНИК 
    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл.eкономиста, с.р. 
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На основу члана 3. став 1. тачка 9., члана  5. став 1. и члана 9.  Закона о комуналним делатностима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана  4. и члана 39. став 4.  Закона о прекршајима 
(„Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС, 91/2019 и 91/2019 – др.закон), члана 32. став 1. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016 - др.закон и 
47/2018),  члана 14а., члана 14б., члана 14в. и члана 14г. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања 
комуналних делатности („Службени гласник РС“, број 13/18, 66/18 и 51/19),и члана 40. став 1. тачка 6. Статута 
општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште на седници 
одржаној дана 18.12.2020. године донела је 

 
ОДЛУКУ О ПИЈАЦАМА 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописује се управљање пијацама на територији општине Пландиште, локације, 
опремање и одржавање пијаца, начин издавања пијачног простора, обавезе трговца, радно време и друга питања 
од значаја за рад пијаца. 

Управљање пијацама је комунална делатност од општег интереса и обухвата: комунално опремање, 
одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном 
простору), давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима 
који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа. 

Члан 2. 

Пијаца је посебна тржишна институција која се бави организовањем трговине на мало, путем уређивања, 
одржавања и издавања специјализованог простора за обављање пијачне продаје као и пратећих услуга. 

Пијачна продаја обухвата продају робе на тезгама, боксовима или посебним продајним објектима и то 
свежих пољопривредних и прехрамбених производа, производа домаће радиности и занатских производа, друге 
робе широке потрошње, као и пратећих услуга. 
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Члан 3. 

Корисници пијачних услуга, у смислу ове Одлуке, су: 

1. правна лица, предузетници и физичка лица која користе пијачни простор у циљу продаје 
производа или пружања услуга под условима прописаним законом, подзаконским актима, овом 
одлуком и актима донетим на основу ове Одлуке (у даљем тексту: трговац) и 

2. лица која се на пијаци снабдевају производима и користе одговарајуће услуге (у даљем 
тексту: купац). 

Продају на пијаци обављају лица која имају својство трговца. 

Члан 4. 

Место за оснивање пијаце одређује се просторно планском документацијом. 

Ближа локација пијаце одређује се решењем надлежног органа Општинске управе општине Пландиште. 

Члан 5. 

Послове управљања, уређивања и одржавања пијаца на подручју насељеног места Пландиште обавља 
јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект који је регистрован за обављање 
ових услуга и коме су ти послови поверени (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности).  

Члан 6. 

Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне делатности 
управљање пијацама мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова по површини пијаце, и то: 

 

Ред. 
број 

Стручна оспособљеност кадрова 
Површина пијаца по м2 

до 2.000 м2 

1. 
Средње образовање у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању 

2 

2. Основно образовање 2 

 

Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне делатности 
управљање пијацама мора да има минималне техничке капацитете, по површини пијаце, и то: 

 

Ред. 
број 

Технички капацитет 
Површина пијаца по m2 

до 2.000 m2 

1. Рачунар 1 

2. Фискална каса 1 

3. Контролна вага 1 

4. Контејнер 2 

5. Возило за сакупљање и одвоз отпада 1 

 

Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне делатности 
управљање пијацама за техничке капацитете доставља доказ о власништву. 
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Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне делатности 

управљање пијацама, за возило за сакупљање и одвоз отпада доставља доказ о власништву, односно уговор о 
закупу или лизингу. 

Ако на територији јединице локалне самоуправе један вршилац комуналне делатности управља са две 
или више пијаца, површина пијаце јесте збир површина свих пијаца у смислу стручне оспособљености кадрова и 
техничког капацитета, изузев минималног техничког капацитета за фискалне касе и контролне ваге који је 
предвиђен за сваку пијацу засебно. 

Вршилац делатности који је обављао ову комуналну делатност пре ступања на снагу Уредбе 
о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности дужан је да у законском року 
од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке усклади своје пословање са Одлуком. 

Члан 7. 

Корисник комуналне услуге у обавези је да користи комуналну услугу на начин којим се: 

1) не ометају други корисници и не угрожава животна средина; 

2) не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене комуналне делатности. 

Члан 8. 

По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању поремећаја или 
прекида у пружању комуналних услуга, Општинска управа дужна је да: 

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида настала 
опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна, односно 
ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена; 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и 
учињену штету. 

Члан 9. 

Према врсти робе која се на њима продаје, пијаце могу бити: 

1. Зелена пијаца -  простор одређен планским актом, намењен и комунално опремљен за 
обављање промета на мало пољопривредно - прехрамбених производа (свежег и сушеног воћа, 
поврћа, шумских плодова, јаја, цвећа, украсног и лековитог биља, садног материјала, 
непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности); 

2. Кванташка пијаца - простор одређен планским актом, намењен и комунално опремљен за 
обављање промета на мало и велико пољопривредно - прехрамбених производа (воћа, поврћа, јаја) 
са тезги, контејнера, боксова, возила и приколица; 

3. Сточна пијаца - простор одређен планским актом, намењен и комунално опремљен за 
излагање и промет животиња на коме се довозе животиње из различитих газдинстава и излажу ради 
продаје; 

4. Робна пијаца - простор одређен планским актом, намењен и комунално опремљен за 
обављање промета на мало непрехрамбених производа дозвољених законом; 

5. Робна пијаца половних ствари - простор одређен планским актом, намењен и комунално 
опремљен за обављање промета на мало половне коришћене робе (одећа, обућа, разни кућни 
предмети, мотори и њихови делови, електрични апарати и др. слична роба); 

6. Ауто пијаца - простор одређен планским актом, намењен и комунално опремљен за 
обављање промета половних путничких и теретних возила и мотоцикала, као и половних резервних 
ауто-делова и прибора. 
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II  ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ПИЈАЦЕ 

Члан 10. 

Промет робе на пијаци врши се под условима и на начин одређен Законом, другим прописима којима се 
уређује промет робе, одредбама ове Одлуке и Пијачним редом о обављању промета робе и услуга на пијаци (у 
даљем тексту: Пијачни ред). 

Пијачним редом регулише се: распоред продајног простора према врсти производа, начин допремања 
робе на пијацу, услови и место за утовар и истовар робе и паркирање возила и друга питања значајна за рад 
пијаце. 

Пијачни ред за пијаце доноси Вршилац комуналне делатности. 

Члан 11. 

Продаја производа животињског порекла: меса, млека и производа од меса и млека и гљива може се 
вршити само под условима прописаним ветеринарско - санитарним прописима. 

Забрањено је вршити продају, излагање производа животињског порекла, млечних производа ван 
објекта одређеног за ту намену. 

Члан 12. 

За мерење робе на пијацама могу се употребљавати само уређаји за мерење који су прописно жигосани, 
односно баждарени. 

Уређаји за мерење при продаји робе морају бити тако постављени да купац може контролисати 
правилност мерења. 

III УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА 

Члан 13. 

Пијаца мора испуњавати грађевинско - техничке и санитарно - хигијенске услове утврђене законом и 
другим прописима, као и услове прописане овом Одлуком. 

Члан 14. 

Прање пијаца мора бити вршено у складу са потребама и за исто мора бити обезбеђена потребна 
количина хигијенски исправне воде. 

Члан 15. 

Санитарно - техничке услове на пијаци обезбеђује Вршилац комуналне делатности. 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УПРАВЉАЧА ПИЈАЦОМ 

Члан 16. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да: 

1. постави вагу на којој се врши провера масе купљене робе (контролна вага) и јасно означи 
место њеног налажења, као и да омогући лак приступ тој ваги; 

2. по истеку радног времена пијаце, свакодневно механички очисти и опере водом под 
притиском; 
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3. најмање два пута недељно изврши дезинфекцију пијачних тезги и отвореног продајног 

простора одговарајућим средствима; 
4. постави довољан број судова за бацање отпадака; 
5. обезбеди довољну количину хигијенски исправне воде за прање и освежавање 

пољопривредних производа који се продају на пијаци; 
6. осветли пијачни простор у ноћним часовима; 
7. обележи и издвоји пијачни простор од околног простора, огради на начин како би омогућио 

несметано допремање робе и проток људи; 
8. да на улазима за кориснике пијаце истакне радно време пијаце; 
9. одржава у уредном и исправном стању објекте комуналне инфраструктуре (јавне чесме, 

јавног тоалета, хидранта, водовода и канализације, ограде, пијачног простора и сл.); 
10. уклања снег и лед са пијачних колско-пешачких пролаза и око пијачних објеката и 
11. да обезбеди друге услове потребне за нормално одвијање промета робе и чистоће на 

пијаци. 

Члан 17. 

За коришћење простора на пијаци плаћа се надокнада према ценовнику услуга. 

Ценовник услуга доноси Вршилац комуналне делатности уз сагласност Скупштине општине Пландиште. 

Наплата услуге коришћења простора врши се унапред. 

Наплату врши службено лице Вршиоца комуналне делатности и о томе издаје потврду кориснику 
пијачног простора. 

V ОБАВЕЗЕ ТРГОВЦА 

Члан 18. 

Трговац је дужан да: 

1. објекат редовно користи за продају робе, односно вршење занатских услуга у оквиру 
радног времена пијаце; 

2. одржава објекат у исправном и уредном стању; 
3. на свакој роби истакне малопродајну цену на видном месту и да по тој цени продаје 

изложену робу; 
4. робу тачно мери, а на захтев купца изврши контролу мерења на мерној - контролној ваги; 
5. по завршетку радног времена пијаце почисти пијачни простор који користи и отпатке и 

друго смеће смести у судове постављене за ту сврху. 

Трговцу који не поступа у складу са ставом 1. овог члана Вршилац комуналне делатности може 
ускратити право на коришћење пијачног објекта, опреме или простора. 

 

Члан 19. 

Трговац не сме: 

1. објекат или простор у целини или његов део уступити другом кориснику; 
2. мењати намену објекта или простора без знања и промене уговора са Вршиоцем 

комуналне делатности. 
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VI  РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦЕ 

Члан 20. 

Радно време мора бити истакнуто на видном месту. 

Радно време пијаце је сваког дана, осим недељом, и то: 

-  у зимском периоду од  06:00 до 15:00 часова и  
-  у летњом периоду од 06.00 до 19.00 часова. 

Члан 21. 

Допрема робе на пијацу и припрема за продају може се вршити најраније један час пре почетка радног 
времена пијаце. 

По завршетку радног времена пијаце, најкасније за један час, трговци су дужни да са својом робом и 
амбалажом напусте пијачни простор. 

Члан 22. 

Трговци су дужни да ускладе радно време пословног простора и пијачних објеката са радним временом 
пијаце. 

VII УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ПРОМЕТА РОБЕ 

Члан 23. 

Промет робе на пијацама врши се под условима прописаним за сваку врсту робе. 

Члан 24. 

Пољопривредне производе на пијаци могу продавати: 

- индивидуални пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства, уз доказ да 
су извршили регистрацију пољопривредног газдинства; 

- предузетници који су основали радњу на тезги или сличном објекту за промет на мало 
пољопривредних производа; 

Члан 25. 

Прехрамбене производе занатских радњи и домаће радиности на тезгама и сличним објектима 
постављеним посебном простору пијаце могу продавати: 

- предузетници који те производе израђују; 
- чланови породичног домаћинства предузетника или њихови запослени, који на месту 

продаје морају имати решење о упису радње у регистар и уговор о радном анагажовању запосленог, 
у складу са прописима. 

Члан 26. 

Индустријско - непрехрамбене производе на пијаци могу продавати предузетници у складу са законом и 
другим прописима. 
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Члан 27. 

Половну робу, на ограђеном и одвојеном простору пијаце, могу продавати физичка лица у складу са 
законом и другим прописима. 

Члан 28. 

Продавци млечних производа морају бити регистровани у министарству надлежном за послове 
пољопривреде - Управи за ветерину. 

Продавци млечних производа морају поседовати санитарну књижицу у складу са постојећим санитарним 
прописима. 

Млечни производи и тестенине могу се продавати само у објектима, односно на продајним местима чији 
уређаји и опрема испуњавају услове предвиђене санитарним и ветеринарским прописима (расхладни уређаји, 
стаклена витрина и др.) 

Члан 29. 

Непрерађени и прерађени пољопривредни - прехрамбени производи намењени људској исхрани морају 
се држати у чистим посудама и хигијенској амбалажи. 

Члан 30. 

Услуживање купаца животним намирницама мора се вршити на хигијенски начин (хватаљке, нож, 
кашике за млечне и друге производе, посуђе за држање намирница, чист бели папир за завијање и сл.). 

VIII МЕРЕ ЗАБРАНЕ И УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ МОЖЕ УСКРАТИТИ ПРУЖАЊЕ ПИЈАЧНИХ 
УСЛУГА 

Члан 31. 

На пијацама је забрањено: 

1. неовлашћено постављање и распоређивање пијачних објеката; 
2. обављање делатности које се не могу обављати на пијаци, у складу са овом Одлуком и 

другим прописима; 
3. куповина или продаја производа на велико, осим ако пијаца нема такву намену; 
4. излагање и продају производа ван пијачног простора; 
5. одлагање и продаја робе ван тезги, односно линијама обележеног пијачног простора и ван 

места за одређену врсту робе; 
6. одлагање отпадака, покварене робе, амбалаже и другог смећа ван судова постављених за 

сакупљање смећа; 
7. прање продајног простора и опреме или пољопривредно - прехрамбених производа водом 

која није употребљива за пиће или освежење; 
8. излагање производа на земљи; 
9. загађивање пијачног простора на било који начин; 
10. ложење ватре на отвореном пијачном простору; 
11. кретање возила по пијачном простору у радном времену пијаце, изузев ручних и моторних 

колица којима се довози роба за снабдевање, као и паркирање возила ван, за то одређено 
место; 

12. држање амбалаже испред и око продајних места, као и на крововима пијачних тезги; 
13. седење и спавање на тезгама и другим објектима за излагање производа; 
14. задржавање на пијацама без потребе по завршетку радног времена; 
15. прескакање пијачне ограде или оштећење исте; 
16. коришћење пијачних објеката и пијачних простора од стране накупаца и препродаваца; 
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17. доградња, реконструкција или било која измена постојећих пијачних тезги; 
18. вршење сваке друге радње којом се нарушава ред и чистоћа на пијаци. 

Члан 32. 

О одржавању реда на пијаци старају се овлашћени радници Вршиоца комуналне делатности. 

Овлашћени радник из претходног става овог члана упозориће корисника пијачних објеката, опреме или 
пијачног простора, као и грађанина, на обавезу поштовања мера забране ове Одлуке. 

Уколико корисник, односно грађанин ни после упозорења не престане да крши мере забране, 
овлашћени радник је дужан да одмах о томе обавести писмено или телефонским путем надлежну инспекцију, 
Министарство унутрашњих послова, ради предузимања одговарајућих мера. 

Члан 33. 

Вршилац комуналне делатности може ускратити кориснику пијачних услуга пружање тих 
услуга у случају ако: 

1. пијачну услугу пружа противно прописима; 
2. неосновано омета друге кориснике услуга; 
3. не плати пијачну услугу у утврђеном року. 

 
IX  НАДЗОР 

Члан 34. 

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши надлежни орган Општинске управе општине 
Пландиште. 

Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове Одлуке врши Служба за инспекцијске 
послове Општинске управе општине Пландиште путем комуналне инспекције. 

X  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај Вршилац комуналне 
делатности ако: 

1. не донесе Пијачни ред (члан 10. став 3. ове Одлуке); 
2. по истеку радног времена пијаце, свакодневно механички не очисти и не опере простор 

пијаце водом под притиском (члан 16. став 1. тачка 2. ове Одлуке); 
3. најмање два пута недељно не изврши дезинфекцију пијачних тезги и отвореног продајног 

простора одговарајућим средствима (члан 16. став 1. тачка 3. ове Одлуке); 
4. не постави довољан број судова за бацање отпадака (члан 16. став 1. тачка 4. ове Одлуке); 
5. не осветли пијачни простор у ноћним часовима (члан 16. став 1. тачка 6. ове Одлуке); 
6. на улазима за кориснике пијаце не истакне радно време пијаце (члан 16. став 1. тачка 8. 

ове Одлуке); 
7. не одржава у уредном и исправном стању објекте комуналне инфраструктуре на пијаци - 

јавне чесме, јавног тоалета, хидранта, водовода и канализације, ограде, пијачног простора 
и сл. (члан 16. став 1. тачка 9. ове Одлуке); 

8. не уклања снег и лед са пијачних колско-пешачких пролаза и око пијачних објеката (члан 
16. став 1. тачка 10. ове Одлуке); 

9. не обезбеди друге услове потребне за нормално одвијање промета робе и чистоће на 
пијаци (члан 16. став 1. тачка 11. ове Одлуке); 
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За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице новчаном казном у фиксном износу од 

25.000,00 динара. 

Члан 36. 

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

1. не одржава објекат у исправном и уредном стању (члан 18. став 1. тачка 2. ове Одлуке); 
2. по завршетку радног времена пијаце не почисти пијачни простор који користи и отпатке и 

друго смеће смести у судове постављене за ту сврху (члан 18. став 1. тачка 5. ове Одлуке); 

Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за 
прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. 
овог члана. 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1. 
овог члана. 

Члан 37. 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако: 

1. излаже и продаје производе ван пијачног простора (члан 31. став 1. тачка 4. ове Одлуке); 

XI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 38. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке 
донесе Пијачни ред који ће регулисати ред на пијаци у складу са чланом 10. ове Одлуке. 

Члан 39. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-12/2020-I 
Датум: 18.12.2020. 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 3. став 1. тачка 12., члана 5. став 1. и члана 9.  Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана  4. и члана 39. став 4.  Закона о 
прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС, 91/2019 и 91/2019 – др. закон), 
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018),  члана 14з. и члана 14и. Уредбе о начину и условима за отпочињање 
обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, број 13/18, 66/18 и 51/19),и члана 40. став 1. 
тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 18.12.2020. године донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ОДРЖАВАЊУ  ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности одржавања 

јавних зелених површина на територији Општине Пландиште, права и обавезе вршиоца и 
корисника ове комуналне делатности, начин вршења надзора над њеним обављањем  и друга 
питања од значаја за обављање ове делатности. 

 
Члан 2. 

 
 Комунална делатност одржавања јавних зелених површина  у смислу ове Одлуке, је 

уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених рекреативних 
површина и приобаља, као и других јавних зелених површина. 

 
Уређење јавних зелених површина у смислу ове Одлуке, обухвата: 

1. подизање травних површина, одржавање висине траве до 5cm,  уз редовно одржавање, 
прихрањивање и др;  

2. формирање ружичњака односно цветњака од перана и сезонског цвећа уз обавезну смену 
сезонског цвећа;  

3. садња и подизање садница дрвећа, шибља, живе ограде и сл. 
 

Текуће одржавање јавних зелених површина у слислу ове Одлуке  обухвата: 
1. одржавање свих елемената зеленила (дрвећа, шибља, живе ограде, травњака, цветних 

партера, жардињера и др), са циљем обезбеђивања основних функција озелењавања 
(санитарно - хигијенска и декоративна); 

2. одржавање свих елемената уређења и опремања јавних зелених површина (стазе, 
путеви, платои и клупе, жардињере и др); 

3. предузимање мера за заштиту зеленила од биљних болести и штеточина; 
4. уређење и обнову зеленила; 
5. одржавање зелених површина у складу са прописима о безбедности саобраћаја и 

заштити ПТТ и електричних водова (по налогу и за рачун налогодавца). 
 

Инвестиционо одржавање и санација јавних зелених површина у смислу ове Одлуке, 
обухвата обнову и реконструкцију постојећих јавних зелених површина. 

 
Члан 3. 

 
Јавне зелене површине су све зелене површине на територији Општине Пландиште 

на којима је извршено озелењавање, садња садница, подизање травњака, цветњака, ружичњака 
и другог зеленила, и на којима су по правилу изграђене пешачке комуникације, дечја 
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игралишта, паркови, спомен паркови, зелене површине дуж улица и уређених обала, и други 
елементи који служе употреби тих површина,   земљишта која су у  складу са планском 
документацијом намењена за подизање јавних зелених површина,   као и неуређене јавне 
зелене површине под парложном травом. 

 
II  УРЕЂЕЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 
Члан 4. 

 
Комуналну делатност одржавања јавних зелених површина  може обављати јавно 

предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект (у даљем тексту: 
Вршилац комуналне делатности). 

Вршилац комуналне делатности је дужан да свој рад и пословање организује тако да 
кроз реализацију Програма одржавања јавних зелених површина, обезбеди прописани обим, 
врсту и квалитет радова и услуга. 

Вршилац комуналне делатности је обавезан да у свом рачуноводству одвојено 
исказује све приходе и расходе који су везани за обављање комуналне делатности одржавања 
јавних зелених површина. 

Члан 5. 

Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности одржавање јавних зелених површина мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова, 
по површини јавних зелених површина обухваћених одржавањем, и то: 

Ред. 
број 

Стручна оспособљеност кадрова 

Површина јавних зелених површина обухваћених 
одржавањем 

од 10 ха до 30 ха 

1. Високо образовање одговарајуће струке 1 

2. 
Средње образовање у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању 

4 

3. Основно образовање 15 

 

Под одговарајућом струком за запослена лица са високим образовањем у смислу обављања 
послова комуналне делатности одржавање јавних зелених површина подразумева се стечено високо 
образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, из техничке, природне или друштвене научне области, односно 
стечено високо образовање првог степена студија у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на 
основним студијама у трајању до три године, из техничке, природне или друштвене научне области. 

Подносилац захтева за комуналну делатност одржавање јавних зелених површина мора да има 
најмање једног запосленог дипломираног инжењера шумарства или дипломираног агронома или 
дипломираног пољопривредног инжењера. 

Одредба из става 3. овог члана не примењује се на подносиоца захтева за проверу испуњености 
услова за комуналну делатност одржавање јавних зелених површина површине мање од 10 ха. 

Члан 6. 

Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности одржавање јавних зелених површина мора да има минимални технички капацитет, по површини 
јавних зелених површина обухваћених одржавањем, и то: 
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Ред. 
број 

Технички капацитет 

Површина јавних зелених површина 
обухваћених одржавањем 

од 10 ха до 30 ха 

1. Кипер 1 

2. Путар 1 

3. Преса 1 

4. Мобилна подизна радна платформа 1 

5. Трактор 1 

6. Аутоцистерна 1 

7. Самоходна косачица - возило 1 

8. Самоходна косачица 2 

9. Ситна механизација на моторни погон – тестера 2 

10. Ситна механизација на моторни погон - коса 5 

11. Ситна механизација на моторни погон - дувач лишћа 2 

12. 
Ситна механизација на моторни погон - пумпа за 
наводњавање 

1 

 
Вршилац комуналне делатности који је обављао ову комуналну делатност пре ступања 

на снагу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности дужан је 
да у законском року од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке усклади своје 
пословање са овом Одлуком. 

 
Члан 7. 

 
Одржавање јавних зелених површина обавља се према годишњем Програму 

одржавања јавних зелених површина (у даљем тексту: Програм). 

Програм из става 1. овог члана припрема Вршилац комуналне делатности   најкасније до 
1. Новембра текуће године за наредну годину, а усваја Скупштина општине Пландиште. 

Одржавање јавне зелене површине које нису планиране Програмом, вршилац комуналне 

делатности је дужан да изврши ОДРЖАВАЊЕ искључиво по писменом налогу Комуналног 

инспектора и уколико су обезбеђења додатна средства за одржавање и уређење ових јавних 
зелених површина. 

Члан 8. 
 

Програм  из члана 7. ове Одлуке, мора да обезбеди минималне технолошке стандарде 
из ове области  и нарочито садржи: 

1. локације  и спецификацију јавних зелених површина које се предвиђају за 
уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију; 

2. врсту и обим радова по локацијама, у складу са техничко технолошким 
стандардима; 

3. време, динамику, односно период обављања радова по локацијама; 
4. висину средстава потребних за реализацију Програма по локацијама. 
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Члан 9. 

 
Установе, друга правна лица и предузетници, старају се о уређењу и одржавању зелених 

површина које непосредно користе, односно којима су те површине поверене на управљање, 
уређење и одржавање, заједно са објектима изграђеним на тим површинама. 

 
Члан 10. 

 
Власници, односно корисници зелених површина уз пословне и стамбене објекте,   

неизграђеног грађевинског земљишта, као и других сличних површина које се граниче са 
површинама јавне намене, дужни су ове површине редовно одржавати. 

 
Члан 11. 

 
Власник, односно корисник објекта - земљишта,   дужан је да одржава јавну зелену 

површину у дужини објекта, односно земљишта које користи. 
Под одржавањем у смислу става 1. овог члана, подразумева се основна нега украсног 

грмља, цвећа и траве, као и чишћење целокупне површине. 
 

Члан 12. 
 

Инвеститор и извођач грађевинских или других радова који изводе радове на јавној 
зеленој површини, или у непосредној близини ове површине, дужни су да предузму мере 
заштите и обезбеђења јавних зелених површина од оштећења. 

Инвеститор  и  извођач  радова  су  дужни  да  стабла  којима  прети  оштећење  заштите  
одговарајућом оградом, сачувају на градилишту и око њега хумусни слој одређен за зелену 
површину, као и да одмах, а најкасније у року од 15 дана од завршетака радова, уклоне сав 
грађевински шут и отпадни материјал са терена који је предвиђен за зеленило. 

Инвеститор и извођач радова су дужни да након изведених радова јавне зелене 
површине доведу у првобитно стање. 

 
Члан 13. 

 
Дрвеће  које  је  Програмом  предвиђено  за  орезивање,  може  орезивати  само  

Вршилац  комуналне делатности. 
Дрвеће које Програмом није предвиђено за орезивање, могу орезивати физичка лица, 

предузетници и правна лица испред чијих објеката се дрвеће налази, уз сагласност надлежног 
органа Општинске управе општине Пландиште. 

  
Члан 14. 

 
Вршилац комуналне делатности може без одобрења да сече стабла која су 

болесна, сува, оштећена елементарном непогодом и саобраћајним удесом. 
Вршилац комуналне делатности   је дужан да уклони сува и оштећена стабла 

заражена штеточинама и болестима уколико се не могу санирати другим заштитним мерама, 
као и уколико стабла или гране угрожавају безбедност људи и саобраћаја. 

 
Члан 15. 

 
Стабла и гране са јавних зелених површина, које сметају ваздушним водовима, орезује 

или уклања само овлашћено предузеће, односно предузеће које врши дистрибуцију електричне 
енергије или пружа телеком услуге уз прибављену сагласност надлежног органа Општинске 
управе општине Пландиште. 
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Члан 16. 

 

Вршилац комуналне делатности је дужан да одржавање јавних зелених површина 

(уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију), обавља према Програму и уговору. 
 

Члан 17. 
 

Вршилац комуналне делатности је дужан да на основу поднете и евидентиране пријаве, 

без одлагања предузме све неопходне мере, ради отклањања опасности  ако дрво или друго 
зеленило представља опасност по живот, здравље или имовину људи. 

 
Члан 18. 

 

Вршилац комуналне делатности је дужан да по налогу КОМУНАЛНОГ инспектора, као 

последица прекршајне или друге радње, јавне зелене површине доведе у исправно стање, 
уколико на њима настану оштећења и промене. 

 
Члан 19. 

 
Вршилац  комуналне  делатности  је  дужан  да  води  посебну  евиденцију  јавних  

зелених  површина (Катастар јавних зелених површина), која садржи податке и информације: 
•о зеленим површинама, њиховом квалитету и квантитету; 
•о  дрвећу  (Катастар  дрвећа),  са  одвојеним  подацима  за  дрвеће  дуж  саобраћајница  

и  другим  јавним површинама (њиховој локацији, врсти и броју, старости, димензији, виталности 
дрвећа и др); 

Вршилац комуналне делатности је дужан да једном годишње до 1. Септембра, достави 
информацију о стању јавних зелених површина надлежном органу Општинске управе општине 
Пландиште.  

Члан 20. 
 

Јавне  зелене  површине  могу  се  користити  само  у  сврхе  за  које  су  намењене  и  
према  условима дефинисаним планским документима  и овом Одлуком. 

Изузетно, ако је то у општем интересу, надлежни орган Општинске управе општине 
Пландиште може одобрити да се јавна зелена површина користи за манифестације и друге 
догађаје и скупове. 

Одобрење из претходног става мора садржати начин, обим, време и услове коришћења 

јавне зелене површине и обавезу враћања у пређашње стања јавне зелене површине. 
 

Члан 21. 
 

На јавним зеленим површинама забрањено је: 
 

 оштећивати дрвеће и друге засаде; 

 скидати плодове и цветове са дрвећа, шибља и цветних засада; 

 ненаменски користити травњак; 

 копати и износити земљу, камење, песак и друге састојке земљишта; 

 скидати, уништавати или оштетити путоказе, натписне плочице и сл. 

 ложити ватру или палити стабло или лишће; 

 урезивати слова или знакове на стаблима; 

 на други начин користити јавну зелену површину супротно њеној намени. 
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III. НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 
Члан 22. 

 
Вршилац комуналне услуге је дужан да у средствима јавног информисања или на други 

погодан начин обавести кориснике комуналне услуге о планираним или очекиваним сметњама и 
прекидима, који ће настати или могу настати у обављању делатности одржавања јавних зелених 
површина, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у обављању делатности. 

 
Члан 23. 

 
У случају поремећаја или прекида у обављању комуналне делатности одржавања јавних 

зелених површина, услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, 
односно спречити, Вршилац комуналне делатности је обавезан да одмах обавести надлежног 
органа Општинске управе општине Пландиште и да  без одлагања, предузме мере на отклањању 
узрока поремећаја, односно прекида и то: 

• радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због 
којих је дошло до прекида у обављању комуналне делатности одржавања јавних 
зелених површина; 

• предузме и друге мере које утврди надлежни орган Општинске управе општине 
Пландиште; 

Члан 24. 
 

У случајевима из члана 23.  ове Одлуке, Вршилац комуналне делатности је обавезан 
да истовремено са предузимањем мера, обавести надлежног органа Општинске управе општине 
Пландиште о разлозима поремећаја или прекида, као и о предузетим мерама. 

Кад надлежни орган Општинске управе општине Пландиште прими обавештење из става 
1. овог члана, дужан је да предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне 
мере неопходне за несметано обављање ове комуналне делатности, и то: 

1. одреди ред првенства и начин обављања комуналне делатности одржавања јавних 
зелених површина; 

2. нареди мере за заштиту комуналних и других објеката и уређаја и имовине, Вршиоца 
комуналне делатности која служе за обављање комуналне делатности одржавања 
јавних зелених површина; 

3. предузме мере за отклањање последица и друге потребне мере; 
4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању 

комуналне делатности одржавања јавних зелених површина, као и одговорност за 
накнаду учињене штете; 

Члан 25. 
 

У  случају  прекида  у  обављању  комуналне  делатности  одржавања  јавних  зелених  
површина  услед штрајка, Вршилац комуналне делатности је обавезан да обезбеди минимум 
процеса рада. 

 
IV  НАДЗОР 

Члан 26. 

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши надлежни орган Општинске управе општине 
Пландиште. 

Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове Одлуке врши Служба за инспекцијске 
послове Општинске управе општине Пландиште. 
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V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 27. 
 

Новчаном казном од 100.000,00 динара, казниће се за прекршај Вршилац комуналне 
услуге  ако: 

1. свој рад и пословање не организује тако да кроз реализацију Програма  
одржавања јавних зелених површина, обезбеди прописани обим, врсту и квалитет 
радова и услуга ( члан 8); 

2. не уклони сува и оштећена стабла заражена штеточинама и болестима уколико се 
не могу спасити другим заштитним мерама (члан 14.став 2); 

3. не поступи у складу са чланом 16. ове Одлуке; 
4. не поступи у складу са чланом 17. ове Одлуке 
5. не поступи у складу са чланом 18. ове Одлуке 
6. не поступи у складу са чланом 19. ове Одлуке; 

 
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у Предузећу 

новчаном казном у износу од 25.000,00 динара. 
 

Члан 28. 
 

Новчаном  казном од 100.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице ако: 
 
1. не поступа у складу са чланом 9. ове Одлуке; 
2. не поступа у складу са чланом 10. ове Одлуке; 
3. не поступа у складу са чланом 11. ове Одлуке; 
4. не поступа у складу са чланом 12. ове Одлуке; 
5. поступа супротно члану 13. ове Одлуке; 
6. поступа супротно члану 15. ове Одлуке 
7. поступа супротно забранама из члана 21.ове Одлуке 

 
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износу од 25.000,00 динара. 
 
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у износу од 

10.000,00 динара. 
 
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаном казном у 

износу од 5.000,00 динара. 
 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 29. 

 
Ова  одлука  ступа  на  снагу осмог  дана  од дана објављивања  у „Службеном  листу 

општине  Пландиште“. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-13/2020-I               ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 18.12.2020. године         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
П Л А Н Д И Ш Т Е         Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени 
гласник РС“, број 15/2016, 68/2020 и 136/2020),  члана 9в. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање 
заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, број 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 
111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020 и 145/2020), на основу члана 1. Одлуке 
о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у 
угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС“, број 39/2020 и 63/2020), члана 
27а став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Пландиште са изменама и допунама број 06-134/2020-II од 17.11.2020 године, члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016 - др.закон и 
47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
30/2018), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 18.12.2020. године донела је 

 
О Д Л У К У 

О УМАЊЕЊУ ЦЕНА ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 
Члан 1. 

Закупци пословних простора у јавној својини Општине Пландиште којима је Уредбом Владе 
Републике Србије, а везано за мере спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19, ограничено и 
скраћено радно време (трговине на мало, угоститељски објекти, делатности старих заната и делатности 
пружања услуга) умањује се плаћање закупнине за пословне просторе за 30%, почев од закупнине за месец 
Новембар 2020. године и умањује се плаћање закупнине за пословне просторе за 70%, почев од закупнине 
за месец Децембар 2020. године, закључно са месецом укидања превентивних мера донетих од стране 
Владе Републике Србије за спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19. 

 
Члан 2. 

Закупци којима је процентуално умањено ослобођање плаћања закупнине, по основу ове Одлуке 
дужни су да измире трошкове комуналних услуга. 

 
Члан 3. 

Закупци пословних простора којима није процентуално умањено плаћање закупнине овом Одлуком, 
своје обавезе по рачунима за закуп пословног простора за период од 01. новемра. 2020. године до укидања 
превентивних мера донетих од стране Владе Републике Србије за спречавања и сузбијања заразне болести 
COVID-19 могу измирити према динамици плаћања утврђеној посебним Анексом уговора о закупу.  

 
Члан 4. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 361-23/2020-I 
Дана: 18.12.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана и члана 40. став 1 тачка 69.  Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), а полазећи од Стратегије за реформу 
јавне управе у Републици Србији коју је усвојила Влада Републике Србије и узимајући у обзир Стратегију за 
иновације и добро управљање на локалном нивоу коју је одобрио Комитет Министара Савета Европе и 
принципе доброг управљања који из ње произлазе, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 
18.12.2020. године, донела је: 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Ј У  

О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 
 
I УЛОГА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
 

Општина Пландиште ће успоставити и организовати функцију људских ресурса на начин који ће 
осигурати њен стратешки значај и утицај у планиању развоја општине и обезбедити одговорност 
свих руководећих структура у њеном ефикасном функционисању. 
 
Добро организована функција управљања људским ресурсима у општини Пландиште 
представља један од кључних чиниоца система локалне самоуправе, који обезбеђује да се 
приликом управљања пословима локалне самоуправе и остваривања услуга према грађанима и 
привреди примењују поузданост, ефикасност и делотворност, отвореност и 
транспарентност, етичко понашање, компетентност и стручност, иновативност и 
отвореност, који представљају део правца реформе јавне управе у Републици Србији и део 
принципа доброг управљања које промовише Савет Европе. 
 

II ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 
 

Општина Пландиште развијаће функцију управљања људским ресурсима како би се обезбедили 
услови за ангажовање стручних кадрова, који посао обављају предано, савесно и 
професионално, који негују међусобну сарадњу и однос поверења и поштовања, имају потребу за 
сталним личним и професионалним развојем, поштују вредности организације и етичке 
стандарде и нуде ефикасне и делотоворне услуге свим грађанима, као и привреди.  

 
III СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 
Општина Пландиште  континуирано ће развијати људске ресурсе у раду органа и служби, јавних 
предузећа, установа и других организација чији је оснивач и обезбедиће пуно спровођење  свих 
функција управљања људским ресурсима у складу са правним оквиром који уређује ову област. 

 
Општина Пландиште континуирано ће развијати, проширивати и унапређивати организацију, улогу, 

значај и капацитете за спровођење функције управљања људским ресурсима у органима и службама, 
јавним предузећима, установама и другим организацијама чији је оснивач, како би Општина Пландиште 
била препознатљива по: 

 

 Стратешком, креативном и иновативном приступу у управљању људским ресурсима;  

 Руковођењу и подстицању организационе културе која вреднује тимски дух, стручност и 
професионалност, креативност и иновативност, интегритет, спремност на континуирано учење, знање и 
искуство својих запослених; 

 Разумевању да су запослени у органима и службама Општине и јавним предузећима, установама и 
другим организацијама чији је оснивач, њен најважнији ресурс; 

 Доброј пракси у планирању људских ресурса;  



Стр  -744-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 

 Транспарентном попуњавању радних места, које ће омогућити ангажовање стручног и професионалног 
особља, на основу вредности и компетентности;  

 Стварању адекватних могућности за стручно усавршавање и образовање свим запосленим под 
једнаким условима, а сходно утврђеним потребама; 

 Непристрасном вредновању учинка запослених према јасно дефинисаним и транспарентним мерилима 
заснованим на закону, на коме ће заснивати изгледи за напредовање у каријери; 

 Пружању квалитетних услуга запосленима, у смислу личног и правног саветовања, заштите на раду, 
успешног управљања променама и неопходне административне подршке; 

 Мотивисању и охрабривању запослених да исказују своје капацитете и искористе своје потенцијале на 
најбољи могући начин, да показују своје вештине,  деле и размењују знања са својим колегама и да буду 
посвећени свом каријерном развоју; 

 Доношењу аката, процедура и правила рада која подржавају и подстичу индивидуалну и организациону 
ефикасност и ефективност. 

 
IV ПРИМЕНА МЕРА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА  

 
Општина Пландиште настојаће да обезбеди примену следећих мера:  
 

 Инкорпорираност циљева управљања људским ресурсима у стратешко планирање; 

 Квалитетну анализу кадрова и анализу потреба њиховог развоја ради извршења 
стратешких циљева; 

 Привлачење квалитетних кадрова и попуњавање радних места стручним кадровима, уз 
поштовање принципа једнаких могућности за све; 

 Унапређење ефективности рада појединаца и радних тимова и континуирано мотивисање 
запослених за обављање њихових функција и одговорност и за стручни и лични развој; 

 Подршку запосленима у остваривању радних циљева и задатака и остваривању бољих 
резултата и учинка; 

 Обезбеђивање континуираног стручног усавршавања запослених и осигурање 
одговарајућих начина за њихов лични и професионални развој; 

 Развијање креативности и иновативности запослених; 

 Промовисање и примену транспарентног поступка вредновања учинка запослених, који је 
заснован на јасно утврђеним мерилима; 

 Развој повољних услова за рад и сигурног радног окружења; 

 Пружање неопходне саветодавне подршке запосленима и помоћ у решавању  проблема 
и изазова; 

 Промовисање и утврђивање организационе културе и примену принципа родне 
равноправности, сразмерне заступљености припадника националних мањина и 
спречавање било ког вида дискриминације запослених; 

 Поштовање организационих вредности, етичких стандарда и кодекса понашања 
службеника. 

V ОБЈАВЉИВАЊЕ 
                           

Декларацију о улози функције управљања људским ресурсима у општини Пландиште објавити у 
„Службеном  листу општине Пландиште“, као и на веб презентацији  општине Пландиште. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 016-29/2020-I                                                                                        
ДАНА: 18.12.2020. године                             ПРЕДСЕДНИК 
П Л А Н Д И Ш Т Е                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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На основу члана 28. sтав 2. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 
104/2016 и 95/2018), члана 69 став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/2016 
и 88/2019), члана 20. став 1. тачка 3. Оснивачког акта ЈП „Полет“ Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 7/2017 – пречишћени текст и 15/2020) и члана 40. став 1. тачка 44. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), а поводом захтева ЈП „Полет“ Пландиште 
за давање сагласности на Одлуку о ценама комуналних услуга, Скупштина општине Пландиште на седници 
одржаној дана 18.12.2020. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ 
ПЛАНДИШТЕ О ЦЕНАМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Јавног предузећа „Полет“ Пландиште о ценама 
комуналних услуга на подручју Општине Пландиште бр. 1-129/2020 од 09.10.2020. године на коју 
је Надзорни одбор Јавног предузећа  „Полет“ Пландиште дао сагласност Одлуком број 1-08/2020-
03/18 од 12.10.2020. године. 

 
II 
 

Даном ступања на снагу овoг Решења престаје да важи Ценовник ЈП „Полет“ Пландиште 
број 1-183/2018 од 28.11.2018. године. 

 
III 

 
Ово Решење ступа на снагу дана 01.01.2021.године, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Пландиште“. 
 
         

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 38-2/2020-II 
Дана: 18.12.2020. 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 59. став 7. и члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019),  члана 40. став 1. тачка 53. Статута општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“,  број 30/2018) и члана 19. Оснивачког акта Јавног предузећа „Полет“ 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, 27/2016, 6/2017, 7/2017– пречишћен текст и 15/2020), 
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 18.12.2020. године доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи програм пословања за Јавно предузеће „Полет“ Пландиште 
за 2021. годину, усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Полет“ Пландиште под  бројем  1-149/2020  од  
20.11.2020. године, а чији саставни део је и Посебан програм са финансијским планом о коришћењу 
средстава из буџета општине Пландиште за ЈП „Полет“ Пландиште за 2021. годину, који је усклађен са 
Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. годину. 

 
 

II 
 

ЈП „Полет“ Пландиште је дужно да оснивачу доставља тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег програма пословања. 

 
 

III 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 

Пландиште“. 
 
 
РЕПУЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-33/2020-I 
Дана: 18.12.2020. 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 („Сл. гласник РС“, 

бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Закона о култури 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016- испр. и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 53. и 
члана 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина 
општине Пландиште на седници одржаној дана 18.12.2020.  године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВУК КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Културно образовног центра „Вук 
Караџић“ Пландиште за 2021. gодину бр. 111-1/2020 и Финансијски план Културно образовног 
центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2021. годину бр. 111/2020, усклађен са Одлуком о буџету 
општине Пландиште за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Културно образовног центра 
„Вук Караџић“ Пландиште  24. новембра 2020. године, под бројем 112/2020.  

  
 

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: 020-14/2020-I 
Дана: 18.12.2020.  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 („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Закона о култури („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016- испр.и 6/2020)  и  члана 40. став 1. тачка 53. и члана 
149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина 
општине Пландиште на седници одржаној дана 18.12.2020.  године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Народне библиотеке Пландиште за 
2021.годину, број 204/2020, који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке 02. децембра 
2020. године под бројем 200/2020 и Финансијски план Народне библиотеке Пландиште за 2021. 
годину бр. 201/2020,усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. годину, који је 
усвојио Управни одбор Народне библиотеке Пландиште 02. децембра 2020. године, под бројем 
202/2020.  

 
 

II 
 

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

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-21/2020-I 
Дана: 18.12.2020.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 



Стр  -749-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 13. Закона о здравственој 
заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019)  и члана 40. став 1. тачка 53. и члана 149. Статута 
општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 18.12.2020.  године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА 
ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и Финансијски план за 2021. годину Дома 
здравља „1. октобар“ Пландиште, усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. 
годину, које је усвојио Управни одбор Дома здравља „1. октобар“ Пландиште 30.новембра и 8. 
децембра 2020. године.  

 
 

II 
 

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

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-16/2020-I 
Дана: 18.12.2020.  године  
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
ПРЕДСЕДНИК 

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



Стр  -750-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 209. Закона о социјалној 
заштити („Сл.гласник РС“, бр. 24/2011) и члана 40. став 1. тачка 53. и члана 149. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној дана 18.12.2020.  године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм рада Центра за социјални рад Пландиште за 2021. 
годину, број 55100-136/2020 и Финансијски план Центра за социјални рад Пландиште за 2021. 
годину број 55100-10-6/2020, усклађен  са  Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. 
годину, које је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад Пландиште, дана 27. новембра 
2020. године, под бројем 55100-10-6/2020.  

 
 

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: 020-15/2020-I 
Дана: 18.12.2020.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 



Стр  -751-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), чланова 6, 7, 9 и 13. Закона о 
Црвеном крсту („Сл. гласник РС“, број 107/2005) и  члана 40. став 1. тачка 53. и члана 149. 
Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“ бр. 30/2018), Скупштина општине 
Пландиштена седници одржаној дана 18.12.2020.  године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ  И 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦРВЕНОГ КРСТА ПЛАНДИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Основе Програмских активности Црвеног крста Пландиште са 
Календаром активности за 2021. Годину и  Финансијски план Црвеног крста Пландиште за 2021. 
годину, усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. годину, које је усвојила 
Скупштина Црвеног крста Пландиште 08. децембра 2020. године, под бројем 182-1/20.  

 
 
 

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: 020-35/2020-I 
Дана: 18.12.2020.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
ПРЕДСЕДНИК 

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



Стр  -752-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 119. и 189. 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. став 1. тачка 53. и члана 149. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној дана 18.12.2020.  године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план за 2021. годину Основне школе „Доситеј 
Обрадовић“ Пландиште, усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. годину, који 
је донео Школски одбор Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, 24. новембра2020. 
године, под бројем 61-981/2020. 

 
 

II 
 

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

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-18/2020-I 
Дана: 18.12.2020.  године  
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
 

 
 



Стр  -753-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 119. и 189. 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. став 1. тачка 53. и члана 149. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној дана 18.12.2020.  године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски планза 2021. годину Основне школе „Јован 
Стерија Поповић“ Велика Греда, усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. 
годину, који је донео Школски одбор Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, 25. 
новембра 2020. године, под бројем 61-1246/2020.  

 
 

II 
 

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

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-19/2020-I 
Дана: 18.12.2020.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
 

 



Стр  -754-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8.Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 119. и 189. 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. став 1. тачка 53. и члана 149. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној дана 18.12.2020.  године, донелаје 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план за 2021. годину Основне школе „Јован 
Јовановић Змај“ Хајдучица, усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. годину, 
који је донео Школски одбор Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица 24. Новембра 
2020. године, под бројем 700/2020. 

 
 

II 
 

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

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-20/2020-I 
Дана: 18.12.2020.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
 



Стр  -755-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 119. и 189. 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. став 1. тачка 53. и члана 149. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној дана 18.12.2020.  године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
„СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план за 2021. годину Предшколске установе 
„Срећно детињство“ Пландиште, усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. 
годину, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште 01. 
Децембра 2020. године, под бројем 60-307.  

 
 

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: 020-17/2020-I 
Дана: 18.12.2020.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
 

 
 



Стр  -756-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 
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На основу члана 32., 74. и 75. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласникРС“, бр. 129/2007, 83/2014 

- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЗ БАНАТСКИ СОКОЛАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада и Усклађени финансијски план МЗ 
Банатски Соколац за 2021. годину који је усвојио Савет МЗ Банатски Соколац 19. новембра 2020. 
године под бројем 100/2020 и 102/2020, а који је усклађен са Одлуком о буџету општине 
Пландиште за 2021. годину. 

 
 

II 
 

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

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-22/2020-I 
Датум: 18.12.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
 
 

 
 



Стр  -757-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 
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На основу члана 32.,74. и 75. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“,бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЗ БАРИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада и Усклађени финансијски план МЗ 
Барице за 2021. годину који је усвојио Савет МЗ Барице 20. новембра 2020. године под бројем 
65/2020 и 67/2020, а који је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. годину. 

 
 

II 
 

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

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-30/2020-I 
Датум: 18.12.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
 
 



Стр  -758-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 
249 
 

На основу члана 32.,74. и 75. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“,бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЗ ВЕЛИКА ГРЕДА ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада и Усклађени финансијски план МЗ 
Велика Греда за 2021. годину који је усвојио Савет МЗ Велика Греда 19. новембра 2020. године 
под бројем 163-2/2020 и 163-4/2020, а који је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште 
за 2021. годину. 

 
 

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: 020-32/2020-I 
Датум: 18.12.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
 
 



Стр  -759-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 
250 
 

На основу члана 32.,74. и 75. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“,бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЗ ВЕЛИКИ ГАЈ  ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада и Усклађени финансијски план МЗ 
Велики Гај за 2021. годину који је усвојио Савет МЗ Велики Гај 20. новембра 2020. године под 
бројем 106/2020 и 107/2020, а који је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. 
годину. 

 
 

II 
 

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

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-26/2020-I 
Датум: 18.12.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 



Стр  -760-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 
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На основу члана 32.,74. и 75. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“,бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЗ ДУЖИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада и Усклађени финансијски план МЗ 
Дужине за 2021. годину који је усвојио Савет МЗ Дужине 25. новембра 2020. године под бројем 
70/2020 и 72/2020, а који је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. годину. 

 
 

II 
 

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

 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-23/2020-I 
Датум: 18.12.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 



Стр  -761-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 
252 
 

На основу члана 32.,74. и 75. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЗ ЈЕРМЕНОВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада и Усклађени финансијски план МЗ 
Јерменовци за 2021. годину који је усвојио Савет МЗ Јерменовци 25. новембра 2020. године под 
бројем 152-2/2020 и 152-4/2020, а који је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 
2021. годину. 

 
 

II 
 

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

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-28/2020-I 
Датум: 18.12.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 



Стр  -762-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 
253 
 

На основу члана 32.,74. и 75. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЗ КУПИНИК ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада и Усклађени финансијски план МЗ 
Купиник за 2021. годину који је усвојио Савет МЗ Купиник 25. новембра 2020. године под бројем 
68-2/2020 и 68-4/2020, а који је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. 
годину. 

 
 

II 
 

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

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-29/2020-I 
Датум: 18.12.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 



Стр  -763-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 
254 
 

На основу члана 32.,74. и 75. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЗ МАРГИТА ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада и Усклађени финансијски план МЗ 
Маргита за 2021. годину који је усвојио Савет МЗ Маргита 19. новембра 2020. године под бројем 
95-2/2020 и 95-4/2020, а који је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. 
годину. 

 
 

II 
 

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

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-27/2020-I 
Датум: 18.12.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 



Стр  -764-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 
255 
 

На основу члана 32.,74. и 75. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЗ МАРКОВИЋЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада и Усклађени финансијски план МЗ 
Марковићево за 2021. Годину који је усвојио Савет МЗ Марковићево 20. Новембра 2020. Године 
под бројем 38/2020 и 40/2020, а који је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 
2021. годину. 

 
 

II 
 

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

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-24/2020-I 
Датум: 18.12.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 



Стр  -765-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 
256 
 

На основу члана 32.,74. и 75. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЗ МИЛЕТИЋЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада и Усклађени финансијски план МЗ 
Милетићево за 2021. годину који је усвојио Савет МЗ Милетићево 20. новембра 2020. године под 
бројем 93/2020 и 95/2020, а који је усклађен с Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. 
годину. 

 
 

II 
 

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

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-25/2020-I 
Датум: 18.12.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 



Стр  -766-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 
257 
 

На основу члана 32.,74. и 75. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЗ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада и Усклађени финансијски план МЗ 
Пландиште за 2021. годину који је усвојио Савет МЗ Пландиште 30. новембра 2020. године под 
бројем 363/2020 и 365/2020, а који је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. 
годину. 

 
 

II 
 

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

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-31/2020-I 
Датум: 18.12.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 



Стр  -767-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 
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На основу члана 32.,74. и 75. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЗ СТАРИ ЛЕЦ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада и Усклађени финансијски план МЗ Стари 
Лец за 2021. годину који је усвојио Савет МЗ Стари Лец 20. новембра 2020. године под бројем 
56/2020 и 58/2020, а који је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. годину. 

 
 

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: 020-34/2020-I 
Датум: 18.12.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
 
 
 



Стр  -768-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 
259 
 

На основу члана 32.,74. и 75. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЗ ХАЈДУЧИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада и Усклађени финансијски план МЗ 
Хајдучица за 2021. годину који је усвојио Савет МЗ Хајдучица 20. новембра 2020. године под 
бројем 74/2020 и 76/2020, а који је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. 
годину. 

 
 

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: 020-33/2020-I 
Датум: 18.12.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
 
 



Стр  -769-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 

 
260 
 

На  основу  члана 15. став 1. тачка 9. и члана 40. став 1. тачка 49. и 69. Статута  општине  Пландиште 
(„Службени  лист  општине  Пландиште“, број : 30/2018) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Пландиште 
(„Службени  лист  општине  Пландиште“, број 2/2007), Скупштина  општине  Пландиште  на  седници  
одржаној  дана 18.12.2020. године  доноси  

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

 
 

 
Члан 1. 

 
              У Решењу о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини број: 464-36/2020-I  од 16.10.2020. године („Службени  лист  
општине  Пландиште“, број : 27/2020) у члану 2. став 1. уместо речи и броја „и 9 (девет) чланова“ треба да 
стоје речи и број „и 8  (осам) чланова“, и у истом ставу брише се тачка 5, а тачке 6,7,8,9,10. и 11, постају тачке 
5,6,7,8,9. и 10.  

 
 

Члан 2. 
 
 

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

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:  464-79/2020-I                                                                              
Датум: 18.12.2020. године   
П л а н д и ш т е 
 

 
                                                                               ПРЕДСЕДНИК    

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



Стр  -770-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 32            18.12.2020. 
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           На основу члана члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),  члана 34. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 44. став 4. Статута општине Пландиште („Сл. 
лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина Општине Пландиште на седници одржаној дана 
18.12.2020. године доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА  

 
I 
 

           ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа (у даљем 
тексту Комисија) на период од три године у саставу: 

 
           -  Председник Комисије: 

1.  Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта, 
 

           -  Чланови Комисије: 
2. Раде Сурла, дипл. правник из Пландишта, 
3. Наташа Боројевић, мастер аналитичар заштите животне средине  из Пландишта, 
4. Бранка Пантић,  мастер економиста из Вршца, 
5. Горица Стефановић дипл. инж. рударства из Пландишта. 

 
II 

 
              Задатак Комисије је да у поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач 

Скупштина општине Пландиште спроведе јавни конкурс за избор директора у складу са одредбама Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019). 

 
III 

 
 Услове за рад и стручне и административно-техничких послова за Комисију обезбеђује Општинска 

управа општине Пландиште. 
 

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 
 
       Чланом 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – 

др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом обавља 
и друге послове утврђене законом и статутом. 

       Чланом 34. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) прописано је да  
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа јединице локалне самоуправе има 
пет чланова, од којих је један председник и да Комисију образује орган који је статутом јединице локалне 
самоуправе одређен као надлежан за именовање директора. 

         Чланом 40. став 1. тачка 12. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“ бр. 
30/2018) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава директора јавног 
предузећа чији је оснивач. 
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          Чланом 44. став 4. Статута општине Пландиште прописано је да актом о образовању повременог 

радног тела утврђује се његов назив и област за коју се оснива, задаци радног тела, број чланова радног 
тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова радног тела и друга питања од 
значаја за рад радног тела, а чланом 44. став 5. Статута прописано је да услове  за рад радних  тела, као и 
обављање  стручних  и  административно-техничких  послова,  обезбеђује Општинска управа. 

          Чланом 32. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да председника и два члана Комисије 
именује Влада на период од три године и аналогно томе предлаже се да се и Комисија коју образује 
Скупштина општине Пландиште образује на период од три године. 

          Чланом 35.  Закона о јавним предузећима прописано је да председник и чланови комисије не могу 
бити народни посланици, посланици у скупштини аутономне покрајине, одборници у скупштинама јединица 
локалне самоуправе, као ни постављена лица у органима државне управе, органима аутономне покрајине 
или органима јединица локалне самоуправе. 

         Члановима од 36. до 45. Закона о јавним предузећима прописан је поступак за именовање 
директора јавног предузећа који спроводи комисија јединице локалне самоуправе. 

         Обзиром да је досадашњој Комисији која је образована Решењем о образовању Комисије за 
спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа („Сл. лист општине Пландиште“ бр. 27/2016 и 
11/2017) истекао мандат, Одбор за избор и именовања, награде и признања на седници одржаној 
23.11.2020. године утврдио је Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор 
директора јавног предузећа и предлаже Скупштини општине Пландиште да донесе Решење о образовању 
Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа,  

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 

(тридесет) дана. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-117/2020-I 
Дана: 18.12.2020. 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 121. 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 3. 
Правилника о општинском савету родитеља („Сл. гласник РС“, бр. 72/2018) ичлана 40. и 149. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина 
општине Пландиште, на седници одржаној 18.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
I 
 

           ИМЕНУЈУ СЕ  за чланове Локалног Савета родитеља општине Пландиште: 
 

1. Биљана Рокнић из Пландишта, за члана, 
2. Бојана Зизовски из Пландишта, за заменика члана, 

као представници Савета родитеља Основне школе „Доситеј Обрадовић“ из Пландишта, 
 
3. Дениса Оливо из Велике Греде, за члана, 
4. Љиљана Поповић из Велике Греде, за заменика члана, 

као представници Савета родитеља Основне школе „Јован Стерија Поповић“ из 
Велике Греде, 

 
5. Татиана Немет из Хајдучице, за члана, 
6. Радмила Врба из Хајдучице, за заменика члана, 

као представници Савета родитеља Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из 
Хајдучице, 

 
7. Миљевић Данијела из Пландишта, за члана, 
8. Весна Борисављевић из Пландишта, за заменика члана, 

као представници Савета родитеља Предшколске установе „Срећно детињство“ из 
Пландишта. 

 
II 
 

Задаци Локалног Савета родитеља су: 
 
1. даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, 

унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; 
2. учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за 

остваривање образовања, васпитања и безбедности деце; 
3. прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и 

могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавање социјалне 
искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији 
општине; 

4. пружа подршку савету родитељасвих установа на територији општине у вези са 
питањима из њихове надлежности; 

5. заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за 
унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији 
општине; 

6. сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите 
здравља, социјалне заштите, културе, зашђтите и унапређења права детета и људских 
права; 
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7. обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине. 

 
III 

 
Чланови Локалног Савета родитеља именују се за школску 2020/2021. годину. 
 

IV 
 

Чланови  Локалног Савета родитеља послове из своје надлежности обављају без накнаде. 
 

V 
 

           Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

           Чланом 121. Закона 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) утврђено је да Локални 
савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са подручја општине, као и 
да се исти бирају сваке школске године. 

 
Скупштина општине у складу са чл. 3. Правилника о општинском савету родитеља („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2018)одлучује оименовању чланова Локалног савета родитеља на основу 
предлога Савета родитеља сваке васпитно-образовне и образовно-васпитне установекоја има 
седиште на територији јединице локалне самоуправе. 

 
Савет родитеља Основне школе „Доситеј Обрадовић“ из Пландишта предложио је Рокнић 

Биљану из Пландиштаза члана и Зизовски Бојану из Пландиштаза заменика члана, савет 
родитеља Основне школе „Јован Стерија Поповић“ из Велике Греде предложио је Оливо Денису 
из Велике Греде за члана и Поповић Љиљану из Велике Греде за заменика члана, савет 
родитеља Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Хајдучице предложио је Немет Татиану из 
Хајдучице за члана и Врба Радмилу из Хајдучице за заменика члана и Савет родитеља 
Предшколске установе „Срећно детињство“ из Пландишта предложио је Миљевић Данијелу из 
Пландишта за члана и Борисављевић Весну из Пландишта за заменика члана.  

 
Одбор за избор и именовања, награде и признањ ана седници одржаној дана 23.11.2020. 

године утврдио је Предлог Решења о именовању  чланова Локалног савета родитеља општине 
Пландиштеи доставио га Скупштини општине Пландиште на разматрање и усвајање. 

 
           У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 
           Решење доставити: 
 

1. Рокнић Биљани из Пландишта,   
2. Зизовски Бојани из Пландишта,  
3. Оливо Дениси из Велике Греде, 
4. Поповић Љиљани из Велике Греде, 
5. Немет Татиани из Хајдучице, 
6. Врба Радмили из Хајдучице, 
7. Миљевић Данијели из Пландишта, 
8. Борисављевић Весни из Пландишта,  
9. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, 
10. ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, 
11. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, 
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12. ПУ „Срећно детињство“ Пландиште, 
11. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и 
12. Архиви. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 61-4/2020-I 
Дана: 18.12.2020. 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 117.  став 3.  тачка 4. 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. став 1. тачка 13. и члана 149. Статута општине Пландиште  („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 
18.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 
 

РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште, ДРАГАН БЈЕЉАЦ из Пландишта, који је именован као представник Савета 
родитеља, пре истека мандата. 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 117. став 3.  тачка 4. 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 чланова органа управљања траје четири године и да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове када овлашћени предлагач 
покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања због престанка основа по којем је 
именован у орган управљања. 

            Драган Бјељац именован је за члана Управног одбора Предшколске установе „Срећно 
детињство“ Пландиште, Решењем Скупштине општине Пландиште, број: 02-223/2018-I од 
15.06.2018. године („Сл лист општине Пландиште“, број 12/2018 и 36/2019). 

           Одбор за избор и именовања, награде и признања на седници одржаној дана 
23.11.2020. године, као овлашћени предлагач, утврдиo је Предлог Решења о разрешењу члана 
Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште и доставиo га 
Скупштини Општине Пландиште на разматрање и усвајање.  

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

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

                        
 Решење доставити: 

1. Бјељац Драгану из Пландишта, 
2. Предшколској установи  „Срећно детињство“ Пландиште, 
3. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и 
4. Архиви. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-115/2020-I                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 18.12.2020. године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
П Л А Н Д И Ш Т Е                       Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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       Нa основу члана 116. и 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. 
став 1. тачка 13. и члана 149. Статута општине Пландиште  („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 18.12.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО “  
ПЛАНДИШТЕ 

 
I 
 

           ИМЕНУЈE СЕ за члана Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, 
ДАНИЈЕЛА МИЉЕВИЋ из Пландишта, као представник Савета родитеља. 

 
II 
 

Мандат именоване траје до истека мандата Управног одбора Предшколске установе 
„Срећно детињство“ Пландиште именованог Решењем Скупштине општине Пландиште број: 02-
223/2018-I од 15.06.2018. године („Службени лист општине Пландиште“, бр. 12/2018 и 36/2019).    

 
III 
 

           Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

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 предшколске установе. Чланове управног одбора предлажу 
васпитно-образовно веће, из реда запослених, Савет родитеља, из реда родитеља и јединица 
локалне самоуправе. Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача. 

Савет родитеља Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, као овлашћени 
предлагач, предложио је да се за члана управног одбора Предшколске установе „Срећно 
детињство“ Пландиште уместо Бјељац Драгана, којем је престао основ по коме је именован у 
управни одбор,именујe Миљевић Данијела из Пландишта, ул. Карађорђева бр. 13/10, 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 новоименованих појединих чланова органа управљања траје до истека мандата 
органа управљања. 

Одбор за избор и именовања, награде и признањана седници одржаној дана 23.11.2020. 
године утврдио је Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске 
установе „Срећно детињство“ Пландиште идоставио га Скупштини Општине Пландиште на 
разматрање и усвајање. 

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

васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2019 – др. закон и 
6/2020), ово решење је коначно у управном поступку.  
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Решење доставити: 
 
1. Миљевић Данијели из Пландишта, ул. Карађорђева бр. 13/10, 
2. Предшколској установи „Срећно детињство“ Пландиште, 
3. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и 
4. Архиви 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-116/2020-I 
Дана: 18.12.2020. 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 18.12.2020. 
године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 
 
 

I 
 

РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, 
АТИЛА НАЂ из Јерменоваца, који је именован као представник Савета родитеља, пре истека 
мандата. 

 
II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
 

Чланом 117. став 3. тачка 4. 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 
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да мандат органа управљања, односно чланова школског одбора траје четири године и да ће 
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове, ако 
се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног 
предлагача, односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања.  

Атила Нађ из Јерменоваца, именован је за члана Школског одбора Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“ Пландиште, Решењем Скупштине општине Пландиште, бр. 02-13/2018-I од 
15. јуна 2018. године. 

Горе именовани, Атила Нађ, нема више децу која похађају Основну школу „Доситеј 
Обрадовић“ Пландиште, 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  

11.12.2020. године утврдио је Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне 
школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште 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. 

 
                     

Решење доставити: 
5. Нађ Атили, Јерменовци 
6. Основној школи „Доситеј Обрадовић“ Пландиште 
7. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине  и 
8. Архиви 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-118/2020-I 
Дана: 18.12.2020. 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 18.12.2020. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 
 

I 
 

ИМЕНУЈE СЕ  за чланa  Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“  Пландиште 
БИЉАНА РОКНИЋ из Пландишта, ул. Хајдук Вељкова бр. 16А, као представник Савета родитеља. 

 
II 

 
           Мандат именоване траје до истека мандата Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ 

Пландиште, именованог решењем Скупштине општине Пландиште бр.02-13/2018-Iод15.06.2018. године 
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 12/2018 и 7/2019). 

 
III 
 

           Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

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. 

Савет родитеља, као овлашћени предлагач, предложио је да се за члана Школског 
одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ ПландиштеуместоНађ Атиле, коме је престао основ 
по коме је именован у школски одбор, односнокоји више нема децу која похађају Основну школу 
„Доситеј Обрадовић“ Пландиште,именујeРокнић Биљана из Пландишта, ул. Хајдук Вељкова бр. 
16А,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 11.12..2020. године утврдио 

је Предлог Решења о именовањучланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште 
и доставио га Скупштини Општине Пландиште на разматрање и усвајање. 
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 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. 

 
 
Решење доставити: 
1. Рокнић Биљани, Пландиште, ул. Хајдук Вељкова бр. 16А, 
2. Основној школи „Доситеј Обрадовић“Пландиште, 
3. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и 
4. Архиви 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-119/2020-I 
Дана: 18.12.2020. године                     
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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