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28.  

 
 
На oснову члана члана 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, 

бр. 40/2021), члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 15. Правилника о 
суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, 
термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде („Службени лист 
општине Пландиште“ бр. 8/2022), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној 13.05.2022. године, доноси 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о  расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених 

објеката на територији општине Пландиште 
 
 

 Члан 1.  
 

 Расписује се Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката 
на територији општине Пландиште. 

 
Члан 2.  

 
Саставни део овог Решења је Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  

стамбених објеката на територији општине Пландиште број 401-70/2022-III. 
 

Члан 3.  
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-71/2022-III 
Датум: 13.05.2022. године         
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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29. 

           
На основу  члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), 

члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на 
унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему 
потрошне топле воде („Службени лист општине Пландиште“ бр. 8/2022), Општинско веће општине Пландиште,  дана 
13.05.2022. године расписује, 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине 

Пландиште 

 

У оквиру реализације Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2022. 
години  општине Пландиште за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације  за 
2022. годину (у даљем тексту Програм), а у складу са делом V  Програма, расписује се Јавни позив ради избора привредних 
субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у 
домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама 
и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на 
територији општине Пландиште. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво 
од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива. 

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих 
извора енергије у домаћинствима на територији општине Пландиште. 

 
I ПРЕДМЕТ 

 

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности: 
 

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим 
термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће  

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и 
пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и 
одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и 
кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида  

2) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког 
омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за 
породичне куће и стамбене заједнице. 

 
3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће 
Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске 

радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени 
конструктивних елемената крова  

 
4) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, 

или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице. 
 
5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне 

куће, станове и стамбене зграде. 
 
6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани 

грејач) за породичне куће. 
 
7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање 
санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће. 
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 Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове:  

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза 

топлоте): 

       - U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата 
       - U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата 

2) Спољни зид на породичним кућама/стамбеним зградама следећих карактеристика: 

- минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема   техничких могућности да се постави 
та дебљина изолације.  

3) Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 

85%; 

4) Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  природни гас износи 90%; 
 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ 
 
На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и 

уређаја  и испуњавају следеће услове: 
- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање  шест месеци 

од дана подношења пријаве, 

- да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и производе. 

                                                   
III ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ 

ПРИЈАВЕ 

 

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са приложеном документацијом. 
Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито: 

1) опште податке о привредном субјекту; 

2) податке о законском заступнику; 

3) профил привредног субјекта; 

4) ценовни преглед роба и услуга; 

 

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За 

задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива.  

 

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник 

привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви 

доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.  

 

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног 

субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара. 

 

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

Конкурсна документација за Јавни позиву може се преузети на интернет страници општине Пландиште или лично у 

просторијама општинске управе општине Пландиште, канцеларија бр. 14  и садржи: 

− Комплетан текст Јавног позива, 

− Прилог 1 - Пријавни образац, 

− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве број 1., 

− Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2., 

− Прилог 4 - Критеријуми за оцену Пријаве. 

 

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

 

Критеријуми за рангирање директних корисника обухватају следеће: 
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1) цене кључних добара  заједно са уградњом за меру за коју конкуришу; 

2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 

У Прилогу 4 Јавног позива детаљно је дефинисан начин бодовања по наведеним критеријуми за избор привредних 
субјеката. 

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су 
поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може 
прећи 100. 

 

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 

 Подносиоци пријаву за учешће на јавном позиву попуњавају на српском језику, ћириличним писмом. 
 
 Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа 

документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни позив за учешће привредних субјеката у 
спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.  

 
 Комплетна конкурсна документација се доставља у затвореној коверти. 
 

Пријаве доставити поштом на адресу  

 Општинска Пландиште,  

ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 38 

 26 360 Пландиште  
Услужни центар - Комисија за реализацију и надзор над 

извршавањем  мера енергетске транзиције 
 

или лично на писарници у згради општинске управе. 
 
 Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана 

утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који 
други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. 

 
 Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 28.05.2022. године. 
 За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити   на контакт телефон 

013/861904 или електронску адресу: е-mail: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs. 
 
 Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине линк: http://plandiste-opstina.rs/ 

. 
VII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ 

 

Непотпуна, неуредна и неблаговремена пријава биће одбачена решењем.  

 

VIII ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

 

 Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из одељка V 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених 
објеката, општине.  

  
 Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника. 
  
 Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли Општине и званичној интернет страници 

општине Пландиште. 
  
 Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне 

листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе. 
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 На прелиминарну листу директних корисника учесници јавног позива имају право приговора Комисији у року од осам дана 

од дана њеног објављивања. 
 
 Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе  Одлуку 

о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.  
 
 О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у 

спровођењу мера енергетске санације и исте доставља општинском већу на усвајање. 
 

Општинско веће општине Пландиште доноси  Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске 
санације.  

           Одлука Општинског већа општине Пландиште о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације 
објављује се на огласној табли Општине и званичној интернет страници Општине Пландиште. 

 

IX. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
 

 Општина ће закључити технички споразум о спровођењу мера енергетске санације  са привредним субјектима који буду 
изабрани. Предмет споразума ће бити обавезе обеју страна у Јавном позиву. 

 Након потписивања Уговора о сарадњи са привредним субјектима, Општина спроводи поступак одабира крајњих 
корисника (домаћинстава и стамбених заједница). Обавеза је да крајњи корисник приликом пријаве предмере/предрачуне узме 
само  од директних корисника који су одабрани у претходној фази. 

 Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, потписују 
се тројни уговори између општине Пландиште, директног корисника и крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације. 

 Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима не крајњим корисницима, након што 
појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.  

 Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено 
предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије о обављеном 
изласку на терен, а након извршених радова. 

 Општина ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором.  
 Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту 

животне средине, у сарадњи са Комисијом. 
 Привредни субјекти су дужни да Комисији за праћење реализације мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија), у 

сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију. 
    

 Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија. 
 
 Привредни субјекти до 28.05.2022. године достављају Општинској управи захтев за исплату средстава за 

суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију 
издатог рачуна за извршене радове и услуге.   

 
 Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава, а након што: 
1. Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником; 
2. крајњи корисник директном кориснику исплати испоручена добра/извршене услуге у износу умањеном за 

одобрена бесповратна средства; 
3. директни корисник достави захтев за исплату средстава. 
4. директни корисник достави потврду да је крајњем кориснику предао све потребне атесте и сву пратећу 

документацију (гаранција). 
 
 На основу захтева за исплату и записника Општинска управа врши исплату из буџета.   
   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-70/2022-III 
Датум: 13.05.2022. године         
П Л А Н Д И Ш Т Е         

ПРЕДСЕДНИК OПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                             Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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         ПРИЛОГ 1 

 
 

Број пријаве  
(попуњава јединица локалне самоуправе) 
 
 

 
 

Спровођење мера енергетске санације у домаћинствима 
у 2022. години 

 
 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 
 
 
 
 
 

Назив привредног субјекта 
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ПРИЈАВА 
на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима 

 
 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ 

1. Пун назив привредног субјекта   

2. Правна форма  

3. Скраћени назив правног лица  

4. Матични број   

5. Порески идентификациони број   

6. Седиште  

Место  

Јединица локалне самоуправе  

Поштански број  

7. 
Адреса за слање поште 
(навести и поштански број) 

 

8. Број телефона  

9. Број факса  

10. Електронска пошта  

11. Интернет адреса  

 
  2. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ 

12. Име и презиме   

13. Пол   мушки             женски 

14. Телефон  

15. Мобилни телефон  

16. Електронска пошта  

 
  3. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

17. Година оснивања   

18
. 

Назив и шифра делатности 
 
 

19
. 

Према подацима из финансијског извештаја за 
2021. годину привредни субјект је разврстан у: 

 
 микро  
 
 мало 
 
 средње 
 
 остало 
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21
. 

Опис делатности  

 
4. ВРСТЕ МЕРА ЗА КОЈЕ СЕ НУДИ УСЛУГА (Испред појединачне мере за коју се конкурише уписати Х.  
Могуће је конкурисати за више мера) 

 

Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са 
одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће. Ова мера 
обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и 
др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је 
демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око 
прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са 
унутрашње стране зида 

 
Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих 

делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим 
кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице 

 
Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне 

куће 

 
Набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача 

простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице 

 
Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или 

замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и 
стамбене заједнице 

 
Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за 

породичне куће, станове и стамбене зграде 

 
Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или 

комбиновани грејач) за породичне куће 

 
Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле 

воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне 
куће 



Стр  -176-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 10             13.05.2022. 

 
 

ПРИЛОГ 2 

 

ИЗЈАВА 

 

 

Ја, _____________________________________________, број ЛК __________________ 

                                       (име и презиме)                                                       (број личне карте) 

 

законски заступник привредног субјекта__________________________________________, 

                                                                                           (назив привредног субјекта) 

матични број: _____________, изјављујем да прихватам све услове наведене у Јавном позиву за учешће привредних субјеката 

у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији oпштине Пландиште.  

 

Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да: 

 су сви дати наводи у пријави и пратећој документацији истинити, потпуни и одговарају стварном стању, 

 привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера забране обављања делатности у 

последње две године и 

 власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривична 

дела против права по основу рада, кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, 

кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да се против њих 

не води истрага нити кривични поступак. 

 

 

У ____________,  

 

Датум ____________     Потпис законског заступника 
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ПРИЛОГ 3 

ОБРАЗАЦ 1  
 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом 
је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка 
ће се сматрати неуредним. 

 
Поступак покрећем код  општине Пландиште -  Пријава за Јавни позив  за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације у домаћинствима које се финансирају из буџета града/општине ______ за 2022. годину и тим поводом дајем 
следећу 

 
И З Ј А В У 

 
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који 

су неопходни у поступку одлучивања, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити податке неопходне за 
одлучивање. 

 
Упознат/а сам да уколико не поднесем  податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се 

сматрати неуредним, и да мој захтев неће бити разматран од стране комисије коју решењем образује општинско веће. 
 

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

                          (место) 
 

..........................................                                                 
                  (датум)     
                                                                             ......................................................................... 
                                                      (потпис и печат одговорног лица) 
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ОБРАЗАЦ 2  
 
 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом 
је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка 
ће се сматрати неуредним. 

 
 

Поступак покрећем код општине Пландиште -  Пријава за Јавни позив  за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 
енергетске санације у домаћинствима које се финансирају из буџета града/општине ______ за 2022. годину и тим поводом дајем 
следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 
 

Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција1, а који су неопходни у поступку одлучивања.  

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

                          (место) 
                        

..........................................                                                 
                  (датум)     
                                                                             ......................................................................... 
                                                      (потпис и печат одговорног лица) 

 

 

 

ПРИЛОГ 4 

КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВЕ 

 

Избор привредних субјеката се врши у две фазе. 
Прва фаза  је процесне природе и односи се на проверу да ли је пријава уредна и да ли је садржина пријаве у складу са  Јавни 

позивом за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине 
______________ 

 

Критеријуми ДА/НЕ Статус 

Пријава је благовремена  
Ако је одговор „не“ – пријава се не 

разматра 

Пријава је достављена у штампаном облику  
Ако је одговор „не“ – пријава се не 

разматра 

Пријавни образац је попуњен у дефинисаној форми – 
Прилог 1  

 
Ако је одговор „не“ – пријава се не 

разматра 

Пријава садржи сву потребну документацију: 
- Прилог 1 – Пријавни образац 
- Прилог 2 – Потписана изјава 

 
Ако је одговор „не“ – пријава се не 

разматра 

Подносилац пријаве је правно лице (привредни 
субјект), уписан у регистар АПР-а, најмање  шест месеци 
од дана подношења пријаве 

 
Ако је одговор „не“ – пријава се не 

разматра 

Над подносиоцем пријаве није покренут стечајни 
поступак или поступак ликвидације 

 
Ако је одговор „не“ – пријава се не 

разматра 

Пријава је потписана од стране овлашћеног  Ако је одговор „не“ – пријава се не 

                                                      
1 Документa о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Решење о упису у регистар надлежног органа 
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представника привредног субјекта  разматра 

Подносилац пријаве доставио атесте за материјале и 
производе ( за меру за коју конкурише) 

 
Ако је одговор „не“ – пријава се не 

разматра 

Подносилац пријаве је измирио доспеле обавезе по 
основу јавних прихода 

 
Ако је одговор „не“ – пријава се не 

разматра 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После завршене прве фазе све пријаве оцењене као уредне и у складу са Јавним позивом се оцењују на основу следећих 
критеријума: 

Укупан број бодова који може добити подносилац пријаве је 100. 
1. Критеријум „Рок важења цена за меру за коју конкуришу“ исти је за свих осам мера и максимални број бодова по 

мери који може добити подносилац пријаве је 40. 
 

2. Критеријум „Цене књучних добара и услуга“ различит је за сваку од осам мера и максимални број бодова по 
мери који може добити подносилац пријаве је 60. 
 
Мера 1 - Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим 

термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће. Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, 
као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи 
прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око 
прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида  

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и уградња двокрилног ПВЦ прозора димензија 1400 x 1000 mm – 

боја оквира бела. У оквиру цене навести и цену окапнице, прозорске даске, 

ПВЦ ролетне, обраде око прозорa гипс-картон плочама, глетовање, обрада 

ивица и кречење око прозора  

 

 
Мера 2 -  Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког 

омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне 
куће и стамбене заједнице 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка материјала и израда фасаде са свим елементима која укључује и  

Рок важења цена за меру за коју се конкурише         Број бодова  

До 30 дана 5 

31 – 45 дана 10 

46 – 60 дана 20 

61 – 75 дана 30 

Преко 75 дана 40 
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термичку изолацију (стиропор дебљине 10 cm - 15 грама, мрежицу, лепак и 

декоративни малтер у основној боји) 

 
Мера 3 -Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће Ова мера може 

обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени 
хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената 
крова 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка материјала и постављање термичке изолације од минералне вуне 

дебљине 15 cm на таваницу по m2 
 

 
Мера 4 Набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или 

пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и  инсталација  конвенционалног котла на природни гас 

капацитета 20 kW 
 

 
Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача 

простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и  инсталација  котла на пелет капацитета 20 kW  

 
Мера 5 - Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, 

станове и стамбене зграде 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и  инсталација  циркулационе пумпе са променљивим бројем 

обртаја, за проток 1 m3/h , напор 50 kPa (тип Grundfos alpha, Willo Yonos и др)  
 

Набавка и  уградња  челичног панелног радијатора димензија 600/800, тип 

22 
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Набавка и  уградња  радијаторског вентила са термоглавом, DN15 NP6 

 

Број бодова за сваки од производа је  максимално 20.  

Укупан број бодова је максимално 60.  
 

 
Мера 6 - Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) 

за породичне куће 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и уградња топлотнe пумпe ваздух – вода, капацитета грејања 7 

kW 
 

 
Мера 7 - Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање 

санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и уградња соларног колектора у инсталацију за централну 

припрему потрошне топле воде капацитета акумулационог бојлера 200 литара 
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30. 

 
 На основу члана 14. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 87/2018 , 23/2019 и 128/2020), члана 63. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, број 30/2018) и Правилника о раду Савета за безбедност саобраћаја општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“ бр. 4/2013), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној 13.05.2022. 
године усваја 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА У 2021. ГОДИНИ 
– средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште 

 
 1. Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Пландиште за 2021. годину, за намене утврђене Законом о безбедности саобраћаја на путевима, планирано је 
3.000.000,00 динара. 

 
 
 2. Укупан приход од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Пландиште за 2021. годину 

остварен је у износу од 2.164.365,00 динара. 
  
 
 3. Укупан расход у 2021. години, износи 1.643.280,00  динара и то за: 
 

Ред.бр.: Активности: Укупни трошкови: 

1. 
 

 Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 
 

168.650,00 без ПДВ-а 

(202.380,00 са ПДВ-ом) 

2. Превентивно-промотивне активности из области безбедности 
саобраћаја 

 

475.200,00 без ПДВ-а 

(570.240,00 са ПДВ-ом) 

3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре 870.660,00 без ПДВ-а 

Укупно: 
1.514.510,00 без ПДВ-а 

(1.643.280,00 са ПДВ-ом) 

  
 4. Извештај ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА      
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-50/2022-III 
Дана: 13.05.2022. године 
ПЛАНДИШТЕ 

 
 

  
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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31. 

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 

41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020) и члана 63. Статута општине Пландиште („Сл. 

лист Општине Пландиште“, број 30/2018),  на предлог Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште, Општинско веће општине Пландиште на 

седници одржаној дана 13.05.2022. године, доноси 

П Р О Г Р А М 

за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на територији  

Општине Пландиште за 2022. годину 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на територији 

Општине Пландиште за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и активности у 

оквиру кључних области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење истих, 

предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 

Члан 2. 

У складу са чланом 17, 18 и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, средства за 

реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2022. годину у висини од 

3.000.000,00 динара, од чега 2.164.365,00 динара од наплаћених новчаних казни за прекршаје и 

привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, 835.635,00 динара из 

буџета јединице локалне самоуправе, и биће усмерена за спровођење мера и активности у оквиру 

кључних области рада које представљају саставни део овог Програма. 

Члан 3. 

Коришћење наведених средстава из члана 2. овог Програма биће засновано на принципу 

финансирања програмских задатака из реалних извора и у динамици која обезбеђује реализацију расхода 

по утврђеним приоритетима Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на територији 

Општине Пландиште до нивоа реализованих прихода. 

Члан 4. 

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се према 

степену приоритета које одреди Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на територији 

Општине Пландиште. 

Члан 5. 

У складу са чланом 9. ставом 2. тачком 15. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 

чланом 30. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. 

Гласник РС", бр. 8/2020) координатор доставља Агенцији на сагласност путем ИСА апликације. 

 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

Члан 6. 
 

Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о раду савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима, користиће се за мере и активности описане у табели. 
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Члан 7. 

 
Програм ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА      
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                                         
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 343-50/2022-III                                                                                                                                                                    
Дана: 13.05.2022. године                  
ПЛАНДИШТЕ 
 
                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
                                                                                                               Јован Репац, мастер економиста с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
32. 
 

 
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 

бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. закон и 123/2021 - др. 
закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 88/2016, 12/2022, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 
86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. закон и 123/2021 - др. закон), члана 63. став 1. и члана 82. став 2. Статута општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 22. Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, број 32/2020), Општинско веће општине Пландиште, на предлог Начелника Општинске 
управе општине Пландиште, на седници одржаној дана 13.05.2022. године, усваја 

 
 
 

П Р А В И Л Н И К   
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКA О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
 

Члан 1. 
 
 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним 
организацијама општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 11/2021, 18/2021, 28/2021, 34/2021 
и 5/2022), (у даљем тексту: Правилник),  мења се члан 4. који сада гласи: 

 
„У Правилнику су систематизована следећа радна места: 
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Службеник на положају –  
I група 

1 радно место 1 службеник 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 5 5 

Саветник 17 18 

Млађи саветник 6 6 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 7 7 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

Укупно: 36 радних места 37 службеника 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 0  

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних места 1 1 

Пета врста радних места 6 6 

Укупно: 7 радних места 7 намештеника 

 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 0 0 

Саветник 0 0 

Млађи саветник 2 2 

Сарадник 0 0 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 0 0 

Референт 0 0 

Млађи референт 1 1 

Намештеник-четврта врста радних 
места 

2 3 

Помоћници 1 

Укупно: 6 радних места 3 службеника 

 3 намештеника 

 1 помћник 

 
Члан 2. 

 
Мења се члан 5. Правилника који сада гласи: 

 
„Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је 50 и то: 
 
- 1 службеник на положају,  
- 39 извршилачких радних места, од којих 1 радно место интерног ревизора као самосталне организационе јединице и 

3 радна места у кабинету Председника општине као посебне организационе јединице,  
- 9 радних места намештеника, од којих 2 радна места намештаника у Кабинету председника општине као посебне 

организационе јединице, 
- 1 помоћник председника општине у Кабинету председника општине као посебне организационе 

јединице. 
Члан 3. 

 
У члану 24. Правилника, мења се радно место под редним бројем 8. Шеф одсека за локалну пореску администарцију 

и порески инспектор, које сада гласи: 
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„ 8. Шеф одсека за локалну пореску администарцију и порески инспектор 

 
Звање: Саветник                                                                                        Број службеника: 1 
 
Опис послова: руководи, организује и планира рад Одсека, одговара за примену и спровођење прописа, припрема нацрте 

одлука и решења за разрез пореза и споредних пореских давања, врши проверу наплате локалних јавних прихода, врши књижења 
уплата пореза, координира рад у поступку наплате и принудне наплате локалних јавних прихода, врши пријаве потраживања у 
случају стечаја и сл., припрема потребне анализе за ЛПА, врши израду завршног рачуна ЛПА, стара се о благовременом и 
ажурном извршавању свих послова који су у складу са прописима и извештава начелника Одељења и начелника Општинске 
управе о раду Одсека и предлаже мере за отклањање утврђених неправилности у оквиру надлежности Одсека, организује и 
контролише редовност пореске контроле, сарађује са Пореском управом, Управом за трезор, РГЗ-ом и другим државним 
институцијама у погледу размене и прикупљања информација битних за утврђивање и наплату локалних јавних прихода, доноси 
решења о задуживању обвезника локалних јавних прихода, решења о прекњижавању уплата, решења о блокади рачуна, 
сачињава записнике о саслушању странака, доноси решења из области локалних јавних прихода и сл., потписује сва акта Одсека 
и одговоран је за његову законитост и усклађеност са другим прописима, као и за рад овог одсека, обавља послове пореског 
инспектора, врши оцењивање службеника, учествује у изради програма стручног усавршавања, као и у поступку попуњавања 
радних места у оквиру одсека којим руководи, активно учествује у вршењу функције управљања људским ресурсима, обавља и 
друге сложеније послове из своје надлежности по налогу начелника Општинске управе и начелника одељења. За свој рад 
одговара начелнику одељења и начелнику Општинске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области економских наука, на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет).” 

 
Члан 4. 

 
У члану 24. Правилника, брише се „А-1) СЛУЖБА ЗА ПОРЕСКУ ИНСПЕКЦИЈУ“ и мења се радно место под редним 

бројем 9. Шеф службе за пореску инспекцију, које сада гласи: 
 

 
„9. Послови утврђивања локалних јавних прихода и инспектор наплате 
 

Звање: Сарадник                                                                                         Број службеника: 1 
 
Опис послова: врши пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава; врши припреме за благовремено и 

законито утврђивање локалних јавних прихода; води поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода које 
администрира Одсек за локалну пореску администрацију; доноси решења о апсолутној застарелости по службеној дужности; 
ажурира базу података пореских обвезника, базу података локалних јавних прихода, припрема базу података за штампу решења о 
задужењу; пружа стручну помоћ пореским обвезницима и даје обавештења о стању њихове пореске обавезе; врши пријем, обраду 
и евиденцију захтева за прекњижавање и повраћај. Организује и учествује у изради планова редовне и принудне наплате локалних 
јавних прихода и прати њихово извршење, сачињава извештаје о остварењу принудне наплате, учествује у изради методолошког 
упутства за редовну и принудну наплату локалних јавних прихода. Предузима мере ради обезбеђења наплате пореског дуга 
установљавањем заложног права на покретним стварима и непокретности пореског обвезника; припрема нацрте решења о 
принудној наплати; води поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода; води првостепени поступак по 
изјављеним жалбама; извршава послове редовне и принудне наплате у складу са Законом. Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека, начелника одељења и начелника општинске управе. За свој рад одговара шефу одсека, начелнику одељења и 
начелнику Општинске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, најмање 3 године радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 

 
Члан 5. 

 
У члану 24. Правилника, мења се радно место под редним бројем 10. Инспектор наплате, које сада гласи: 
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„10. Послови пореске евиденције и порески инспектор  

 
Звање: Саветник                                                                                         Број службеника: 1 
 
Опис посла: даје обавештења пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе и друга обавештења од значаја за 

испуњење пореске обавезе; врши пријем, унос и обраду података из пореских и других пријава; врши пријем захтева за 
прекњижавање, повраћај и издавање уверења о подацима из пореског рачуноводства локалних јавних прихода; обрађује и издаје 
уверење о подацима из пореских пријава и пореског књиговодства локалних јавних прихода за физичка лица; ажурира базу 
података пореских обвезника, базу података локалних јавних прихода, припрема базу података за штампу решења о задужењу; 
организује и прати достављање решења и води евиденцију о току достављања; појединачно уноси податке о датуму достављања 
решења; врши позивање странака по основу уговора и решења о преносу власништва непокретности код физичких лица 
добијених од суда, јавног бележника, Републичког геодетског завода и других државних органа; врши инспекцијски надзор, као и 
утврђивање чињеничног стања на терену. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, начелника одељења и начелника 
општинске управе. За свој рад одговара шефу одсека, начелнику одељења и начелнику Општинске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 

 
Члан 6. 

 
У члану 24. Правилника, мења се радно место под редним бројем 19. Шеф службе за пољопривреду и рурални 

развој - послови у области пољопривреде и руралног развоја, које сада гласи: 
 
“19. Шеф службе за пољопривреду и рурални развој - послови у области пољопривреде и руралног развоја 
 
Звање: Саветник                  Број службеника: 1 

 
Опис посла: Руководи радом службе; прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја села и 

израђује потребне извештаје, анализе, програме, информације и нацрте општих и посебних аката; учествује у 
припреми  нацрта  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине и 
учествује у реализацији активности предвиђених овим Програмом, учествује у изради и  спровођењу   развојних   
пројеката  у   области   пољопривредног и руралног развоја општине; води управни поступак и одлучује по захтевима за 
промену намене пољопривредног земљишта, утврђује накнаду сходно закону и учествује у поступку комасације 
пољопривредног земљишта; учествује у изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
замљишта; учествује у раду комисије за утврђивање штете од елементарних непогода, комисије за израду годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, комисије за давање мишљења на годишњи програм 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини; израђује нацрте аката којим се одлучује о начину  коришћења  пашњака  и  привођењу  пашњака  
другој  култури  и стара се о њиховом спровођењу; сарађује у акцијама у вези са сузбијањем биљних штеточина и болести 
ширих размера; сарађује са  министарством   надлежним   за   област   пољопривреде и другим стручним  службама,  
представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама и 
институцијама и стара се о благовременом информисању пољопривредних произвођача о питањима од значаја за ову 
област. Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе.  

За свој рад одговара начелнику одељења и начелника општинске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање из области пољопривредних наука, на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет).“ 

Члан 7. 
 

У члану 24. Правилника, мења се радно место под редним бројем 20. Послови регистрације пољопривредних 
газдинстава и други послови из области пољопривреде, које сада гласи: 

 
„20. Послови водопривреде, административно технички послови пољопривредних газдинстава и други послови 
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из области пољопривреде 

 
 Звање: Млађи саветник                    Број службеника: 1 

 
Опис посла: Води управни поступак и одлучује по захтевима за издавање водопривредних услова, водопривредних 

сагласности и водопривредних дозвола за објекте и радове у складу са Законом о водама и подзаконским актима. Врши 
издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција. Прати и анализира кретања у 
области регистрованих пољопривредних газдинстава, прати актуелне конкурсе виших нивоа власти везаних за регистрована 
пољопривредна газдинства и пружа стручну помоћ. Сарађује са управом за јавна плаћања и обавља послове потребне за 
управу јавних плаћања везане за регистрацију пољопривредних газдинстава. Учествује у реализацији активности предвиђених 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине и учествује у изради и 
спровођењу развојних пројеката у области руралног и пољопривредног развоја општине. Учествује у спровођењу Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта. Учествује у раду комисије за утврђивање штете од 
елементарних непогода, комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини, комисије за давање мишљења на предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини и комисије за давање у закуп државног пољопривредног земљишта. Сарађује са 
министарством и покрајинским секретаријатом надлежним за област пољопривреде и другим стручним службама, 
представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама и институцијама и 
стара се о благовременом информисању пољопривредних произвођача о питањима од значаја за ову област. Води потребне 
евиденције из области пољопривреде за општину Пландиште. Обавља сложене послове из делокруга свог посла, обавља и 
друге послове по налогу руководиоца службе, руководиоца одељења и начелника општинске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 

 
Члан 8. 

 
У члану 24. Правилника, мења се назив радног места и опис послова код радног места под редним бројем 28. 

Административно-технички послови за органе општине и месне заједнице, послови сарадње са организацијама 
цивилног друштва, послови вођења бирачких спискова и послови заштите и остваривање личних и колективних 
права националних мањина и етничких група, који сада гласе: 

 
„28. Административно-технички послови за органе општине, послови сарадње са организацијама цивилног 

друштва, послови вођења бирачких спискова и послови заштите и остваривање личних и колективних права 
националних мањина и етничких група 

 
Звање: Саветник                                                                                         Број службеника: 1  
   
Опис посла: обавља административне и техничке послове припреме, обраде и уноса података у систем за АОП ради 

ажурирања јединственог бирачког списка и посебног бирачког списка; обавља послове у вези са спровођењем решења о упису, 
брисању, измени, допуни и исправци грешке у бази бирачког списка по службеној дужности или на захтев странака - до закључења 
бирачког списка; издаје обавештења за потребе личног изјашњавања грађана; издаје уверења о изборном и бирачком праву; 
сачињава одговарајуће информације и извештаје. Обавља административно-технички послове за потребе Скупштине, 
Општинског већа, општинске управе, радних тела Скупштине; стара се о припреми материјала за седнице Скупштине, Општинског 
већа, радних тела и води записнике на њиховим седницама; стара се о правовременом достављању писмених отправки са 
седница Скупштине, Општинског већа и радних тела; припрема и комплетира материјале за седнице Скупштине општине и 
Општинског већа; Предлаже и унапређује механизме сарадње јединице локалне самоуправе са организацијама цивилног друштва 
у циљу стварања редовне комуникације и сарадње; обезбеђује учешће ОЦД у процесу израде буџета и разматрању приоритета за 
финансирање пројеката и програма ОЦД; одржава комуникацију и сaрaдњу са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом; 
кoнтинуирaнo рaди нa фoрмирaњу и редовном ажурирању бaзe података о локалним ОЦД пo сeктoримa/областима; стара се о 
редовном прeнoшeњу инфoрмaциja oд знaчaja зa рaд организација цивилног друштва; промовише потребу укључивања ОЦД у 
процесе доношења прописа и сарадњу са јавном управом у јединици локалне самоуправе; прикупља податке и припрема 
извештаје о сарадњи органа ЈЛС и ОЦД и њиховом учешћу у процесу доношења прописа; подстиче сарадњу и умрежавање 
унутар цивилног сектора.  

Прати остваривање права националних мањина и етничких група и предлаже мере у циљу њиховог побољшања; сарађује 
са организацијама које окупљају националне мањине и етничке групе и помаже њихов рад; прати реализацију пројеката који се 
тичу националних мањина и етничких група, законску регулативу из ових области и предлаже решења у вези с тим. Обезбеђује 
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подршку у раду Савета за међунационалне односе. Обавља аналитичко-планске послове у области примарне здравствене 
заштите и друштвене бриге о јавном здрављу; прати, анализира и спроводи прописе у области примарне здравствене заштите и 
друштвене бриге о јавном здрављу; прати стање и реализацију програма рада и развоја јавних установа у области примарне 
здравствене заштите и друштвене бриге о јавном здрављу и квалитету, доступности и ефикасности услуга које оне пружају; 
израђује информације и извештаје о утврђеном стању; иницира одговарајуће мере које се односе на побољшање квалитета, 
ефикасности и доступности услуга у области здравствене заштите и друштвене бриге о јавном здрављу, односно спровођења 
утврђене политике у овим областима; припрема предлог финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету и прати 
његово извршење; води поступак и прати реализацију права и услуга утврђених одлукама органа општине из области 
здравствене заштите. Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе. За свој рад 
одговоран је начелнику Одељења, начелнику Општинске управе и секретару Скупштине општине.“ 

 
Члан 9. 

 
У члану 24. Правилника, мења се назив радног места и опис послова код радног места под редним бројем 23. 

Послови утврђивања и извршења права на борачко-инвалидску заштиту и послови родне равноправности, који сада 
гласе: 

 
„23. Послови утврђивања и извршења права на борачко-инвалидску заштиту, послови родне равноправности и 

административно-технички послови за месне заједнице 
 
Звање: Саветник                                                                       Број службеника: 1 
 
Опис послова: Води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте везане за утврђивање права на 

борачко-инвалидску заштиту; врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног 
министарства за остваривање права на борачко-инвалидску заштиту који подразумева стварање локалне базе података, израду 
одговарајућег решења и доставу података министарству, као и електронски пријем података од министарства; води 
одговарајуће евиденције о оствареним правима из области борачко инвалидске заштите; обавља послове везане за обраду, 
праћење и евидентирање примања из републичког Трезора из области борачко инвалидске заштите; припрема податке и 
информације од значаја за управни поступак; обавља послове у вези са вођењем евиденције предмета из области управног 
поступка; спроводи решења о правима војних (личних и породичних) инвалида, цивилних инвалида рата, корисника месечног 
новчаног примања, борачког додатка и материјалног обезбеђења, прати примања и расходе; даје обавештења и информације 
странкама на основу евиденције о примљеним, обрађеним и експедованим предметима. Прати прописе и стручну литературу из 
области родне равноправности и спровођења политике једнаких могућности; учествује у припреми и изради пројеката, програма, 
планова и других докумената; обавља статистичко-евиденционе и друге послове из домена родне равноправности; остварује 
сарадњу и комуникацију са органима, институцијама и невладиним организацијама из области родне равноправности. 
Обезбеђује подршку у раду Савета за родну равноправност. Води набавку, чување и издавање канцеларијског и другог 
потрошног материјала. Обавља административне послове за потребе органа месне заједнице, као и организационе послове у 
вези са: одржавањем седница органа месне заједнице, изјашњавањем грађана на референдуму или другом облику личног 
изјашњавања грађана, изборима за органе месне заједницеОбавља и друге послове по налогу начелника Одељења и 
начелника Општинске управе. За свој рад одговоран је начелнику Одељења и начелнику Општинске управе.“ 

 
Члан 10. 

 
У члану 24. Правилника, мења се радно место под редним бројем 35. Матичар-матично подручје Маргита, које сада 

гласи:  
 
„ 35. Матичар за матично подручје Маргита 
 

  Звање: Млађи саветник                                                                         Број службеника: 1 
 

Опис посла: обавља матичне послове у вези са рођењем, закључењем брака и састављањем смртовница; врши надзор 
над вођењем матичних књига и обављањем послова вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; 
води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податаке из матичних књига у Централни систем за електронску обраду и 
складиштење података и чување другог примерка матичних књига; чува изворник матичне књиге; издаје изводе из матичних 
књига и уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о држављанству; стара се о формирању и чувању 
документације и матичне архиве, води управни поступак у области грађанских стања, оверава потврде о животу да би се 
вршила редовна исплата пензије из иностранства. Обавља послове пријемне канцеларије, административне и стручно-
оперативне послове за потребе органа; обавља послове информисања странака и пружање стручне помоћи странкама при 
састављању поднесака којим се оне обраћају органима општине; стара се о одржавању службених просторија; У својству 
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администратора органа испред Општине Пландиште, на Порталу еУправа (услуга еЗУП) обавља следеће послове: 
управљање налозима   овлашћених службених лица органа и додељивање нивоа приступа у складу са 
функционалностима система на   Порталу еУправа,  обезбеђење  приступа  подацима  из  електронских  службених  
евиденција  органа, омогућавање овлашћеним  службеним лицима органа да пружају услуге електронске управе. Уређује 
facebook страницу општине Пландиште.  Обавља и друге послове по налогу Начелника одељења и Начелника општинске 
управе. За свој рад одговоран је Начелнику одељења и Начелнику општинске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из области економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 

 
Члан 11. 

 
Остали делови Правилника остају непромењени. 

  
Члан 12. 

 
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и 

посебним организацијама општине Пландиште, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 10-17/2022-III 
Дана: 13.05.2022. године 
П л а н д и ш т е               

 
 
      ПРЕДСЕДНИК                        

            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                       Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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33. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине 
Пландиште“, број 30/2018) и члана 2. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским 
заједницама („Сл.лист општине Пландиште“, бр. 19/2016 и 36/2017), Општинско веће општине Пландиште на седници 
одржаној 13.05.2022. године  доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским 

заједницама 

 
I 

 
Образује се Комисија за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским 

заједницама из буџета општине Пландиште за 2022. годину (у даљем тексту: Комисија). 

 
Комисија се образује у следећем саставу: 

 
1.    Александра Одавић Мак, председница, 

2.    Дијана Маџовски, чланица, 

3.     Радован Селаковић, члан и 
       4.   Весна Стојановски, чланица. 

 
II 

Задаци  Kомисије су следећи: 

 
 - припрема конкурсне документације у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник 
РС”, број 16/2018) у року од седам дана од дана доношења овог решења; 

 - утврђивање листе вредновања и рангирања пријављених пројеката у року који не може бити дужи од 30 

дана од дана истека рока за подношење пријава; 

 - предлог одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава у року од три дана од дана 

утврђивања листе вредновања и рангирања пријављених пројеката; 

 - учесници конкурса имају право да изјаве приговор на листу вредновања и рангирања пријављених 

пројеката у року од три дана од дана њеног објављивања; 

- одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног објављивања; 

право   приговора   не   задржава   извршење   Одлуке   о   избору   пројеката   за   доделу бесповратних средстава; 

 - објављивање Одлуке о избору пројеката којима се додељују бесповратна средства на званичној интернет 

страници општине у року од једног дана од дана њеног доношења 

- разматрање кварталних и коначних извештаја 

- усвајање коначних извештаја. 

 
III 

 
Мандат Комисије траје до окончања активности. 

 

IV 

 

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

 

V 

Решење доставити: 
 

1. Члановима/чланицама Комисије, 
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2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију, 

3. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и 
4. Архиви. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

 ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-11/2022-III 
Дана: 13.05.2022. године   
П л а н д и ш т е 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                              Јован Репац, мастер економиста с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
34.  
 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 
47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - 
др. закон), члана 28, члана 32. став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, број 36/2006), 
члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 30/2018), члана 5. Одлуке о буџету општине 
Пландиште за 2022. годину („Сл. лист општине Пландиште“, број 36/2021 и 6/2022), члана 2. Правилника о критеријумима и 
поступку доделе средстава црквама и верским заједницама („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 19/2016 и 36/2017) и чл. 53. 
Пословника Општинског већа општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 40/2019), Општинско веће општине 
Пландиште на седници одржаној дана 13.05.2022. године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

о расписивању Конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини 
Пландиште за 2022. годину 

 
и расписује 

 
К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
1. Предмет јавног конкурса 
 
Расписује се Конкурс за суфинансирање и доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање пројеката из 

буџета општине Пландиште за 2022. годину. 
 
2. Намена и износ средстава за коју се конкурс спроводи 
 
Средства намењена овим Конкурсом могу да се користе за реализацију пројеката из следећих области: 
 

1) адаптација, реконструкција или инвестиционо и текуће одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова; 

2) набавка и заштита црквених реликвија; 
3) обележавање традиционалних годишњица и манифестација везаних за рад и историју црквене/верске заједнице; 

4) организовање посета другим црквеним/верским заједницама; 
5) организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву/верску заједницу. 

 



Стр  -194-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 10             13.05.2022. 

 
Износ средстава који се расподељује у 2022. години из буџета  општине Пландиште износи 3.000.000,000 динара. 

 
3. Организације које имају право на подношење пријава 

 
- Цркве и верске заједнице са територије општине Пландиште. 

 
Подносиоци могу да конкуришу само са по једним предлогом пројекта по конкурсу. 

 
4. Документа која је потребно приложити уз пријаву 

 
Црква/верска заједница подноси пријаву на конкурс Комисији. 

 
Подносилац пријаве доставља један штампани оригинал конурсне документације, који је потписан и оверен печатом 

(на местима која су за то предвиђена). 
 

Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин. 
Препоручује се попуњавање на компјутеру. 

 
5. Место и рок за подношење пријаве 

 
Конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у 

транспорту. Може се доставити: 
- лично, у услужном центру општине Пландиште, сваким радним даном од 7 до 15 часова; 

- поштом, на адресу: општина Пландиште, Комисији за доделу средстава верским заједницама, Пландиште, ул. 
Војводе Путника бр. 38, са назнаком „Пријава на Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у 2022. 
години“. 

 
На полеђини коверте обавезно навести податке о подносиоцу пријаве. 

 
Пријаве послате на било који други начин (напр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу, 

неће бити узете у разматрање. 

 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана распиивања конкурса. 

 
6. Начин објављивања 

 

Конкурс се објављује на интернет страници општине (www.plandiste-opstina.rs) и на огласној табли општине Пландиште. 

 
Комисија ће, у сарадњи са Одељењем за друштвене деланости и послове органе општине, организовати ИНФО ДАН, 

где ће бити представљен Конкурс и објашњен начин попуњавања образаца. Термин одржавања инфо дана ће бити 
накнадно одређен и објављен на интернет страници општине Пландиште, као и на огласној табли општине Пландиште. 

 
Инфо дан је намењен за све организације које планирају да конкуришу са својим предлозима пројекта. 

 

Додатне информације се могу добити на телефон број 013/861-033. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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