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236. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 
101/16 – др. закон), члана 7. Закона о обавезном примерку публикације („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011 и 13/2016) 
и члана 12, 40. и 120.  Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. број 16/2008, 
17/2012 и 3/2015 ), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 20.12.2017. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ОБЈАВЉИВАЊУ АКАТА У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“ 

 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 

      Одлуке,  други  прописи  и  општи  акти  органа општине Пландиште,  као  и  одређени појединачни 
акти тих органа и установа и jавних предузећа објављују се у „Службеном листу општине Пландиште“ (у 
даљем тексту: Службени лист), на начин одређен овом Одлуком. 

 
 

  ОБЈАВЉИВАЊЕ АКАТА 
 

Члан 2. 
 
У Службеном листу објављују се: 

 
1. Статут општине; Пословник Скупштине општине; одлуке и други прописи и општи акти које 

доноси Скупштина општине и аутентична тумачења истих; акти које доносе радна   тела   
Скупштине   општине,   када   је   то   прописано;   програм   развоја   општине; урбанистички 
планови; акти о оснивању јавних предузећа, установа, служби и организација које оснива 
Општина; решења о избору и разрешењу председника и заменика председника Скупштине 
општине, решења о избору и разрешењу Председника општине и Заменика председника  општине 
и чланова Општинског већа; решења о постављењу и разрешењу секретара и заменика 
секретара Скупштине општине; решења о постављењу и разрешењу начелника и заменика 
начелника Општинске управе;  решења о именовању и разрешењу органа јавних предузећа, 
установа, служби и организација које оснива Општина; акти о додели звања почасног грађанина 
општине Пландиште и других јавних признања и други акти Скупштине општине за које је 
одређено прописом, односно за које Скупштина општине одлучи да се објављују у Службеном 
листу, 

2. Упутства, правилници и други акти које доноси Председник општине и Општинско веће у 
извршавању закона и прописа Општине, 

3. Општи акти које у складу са законом и прописом општине доноси Општинска  управа, 
4. Изборни акти и резултати избора, прописани Законом о локалним изборима, 
5. Исправке  одлука,  других  прописа,  општих  и  других  аката  објављених  у Службеном 

листу, 
6. Одлуке Уставног суда о оцени уставности и законитости прописа и других аката органа Општине, 
7. Пречишћени текстови одлука и других прописа, 
8. Други акти за које је то одређено законом или прописом органа Општине да се објављују или је 

самим актима предвиђено да се објаве. 
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Члан 3. 
 

У Службеном листу могу објављивати акти јавних предузећа, установа, служби и организација, када 
је то актима предвиђено. 

 
 

Члан 4. 
 

Одлуке, други прописи, општи и други акти објављују се у Службеном листу у тексту који је донео 
надлежни орган. 

Организациона јединица Општинске управе која је обрађивач предлога аката из претходног става 
одговорна је за аутентичност текста достављеног на објављивање у Службеном листу (у даљем 
тексту: обрађивач). 

Обрађивач је дужан да одмах по објављивању аката у Службеном листу, утврди да ли су акти 
објављени у истоветном тексту који је донео надлежни орган. 

  Уколико  обрађивач  утврди  да  објављени  текст  акта  није  истоветан  са  донетим, дужан  је  да  
одмах  обавести  уредника,  припреми  текст  за  исправку  и  достави  га уреднику на објављивање. 

 
 

НАЧИН ИЗЛАЖЕЊА И ФИНАНСИРАЊА 
 

Члан 5. 
 

Службени лист излази на српском језику и ћириличном писму.  
Службени лист излази по потреби. 
Регистар прописа и свих аката објављених у Службеном листу издаје се једном годишње, након 
издавања последњег броја Службеног листа у претходној години за коју се регистар издаје. 

 
 

Члан 6. 
 

Издавач Службеног листа је Скупштина oпштине Пландиште. 
Главни  и  одговорни  уредник  Службеног  листа је  секретар  Скупшине општине,  по функцији (у 
даљем тексту: уредник). 

 
     Члан 7. 

 
Уредник у складу са чланом 2. и 3. ове Одлуке одређује за сваки Службени лист одлуке и друге 

прописе, опште и друге акте за објављивање и редослед њиховог објављивања. 
Уредник одређује датум излажења Службеног листа. 
Уредник објављује у Службеном листу исправке из члана 4. ове Одлуке, као и исправке аката из 

става 1. овог члана, за које сам утврди да објављени текст акта није истоветан са донетим. 
 

Члан 8. 
 

Службени лист издаје се у штампаном облику и у електронском облику у ПДФ формату. 
Штампани облик Службеног листа и електронски облик Службеног листа у ПДФ формату су 

идентична, званична издања. 
Електронски облик Службеног листа се поставља на сајт Општине. 
Дан издавања Службеног листа јесте датум који је означен на штампаном и електронском облику. 
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Штампани и електронски облик Службеног листа морају имати исти датум и морају бити садржински 

усаглашени. 

 

Члан 9. 
 

Послове издавања, уређивања, као и административно - техничке послове обавља организациона 
јединица Општинске управе надлежна за послове Скупштине општине, Председника и Општинског већа, а 
финансијско - рачуноводствене послове обавља организациона јединица Општинске  управе надлежна 
за послове финансија. 
 

Члан 10. 
  
Средства за издавање Службеног листа обезбеђују се у буџету општине Пландиште. 

 
 

Члан 11. 
 
Претплатну цену Службеног листа, цену појединачног броја одређује Општинско веће општине 

Пландиште на предлог уредника. 
 
 

ДИСТРИБУЦИЈА 
 

Члан 12. 
 

Обавезни примерци Службеног листа општине Пландиште достављаjу се Матици српској са седиштем у 
Новом Саду (6 комада) и Народној библиотеци Пландиште (3 комада).  

Остали примерци Службеног листа општине Пландиште достављају се претплатницима у штампаном 
облику. 

 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 13. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-35/2017-I 
Дана: 20.12.2017. године 
П л а н д и ш т е 
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