
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXIII Број 24 06.10.2017. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
182. 
 

На основу члана 63. став 1. 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), члана 20. став 1. тачка 3. и члан 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07, 83/2014 и др. закон и 101/2016 и др. закон) и члана 15. став 1. тачка 4.  и члан 40. став 1. тачка 
2.  Статута Општине Пландиште  („Сл. лист Општине  Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина 
општине Пландиште је на седници од 06.10.2017. године  донела   

 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (ТРЕЋИ 

ДОПУНСКИ БУЏЕТ) 
 

 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист општине Пландиште“, бр. 
28/2016, 11/2017 и 19/2017) у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине износ: „502.729.332“ замењује се износом: „540.279.476“.  

У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: „502.729.332“ 
замењује се износом: „540.279.476“ 

 
У члану 2. План расхода по програмима износ: „502.729.332“ замењује се износом: „540.279.476“ 
У члану 3. у ставу 1. Средства  текуће буџетске резерве износ: "2.490.062“ замењује се износом 

„1.038.482“. 
 
 

Члан 2. 
 

У посебном делу у члану 5. Приходи и примања буџета за 2017. годину, према економској 
класификацији вршиће се следеће измене и допуне: 

 
Укупно  економска класификација 711 000 – Порез на доходак, добит и капитална добра износ: 

„98.220.830 “  замењује се износом: „99.010.931“. 
Економска класификација 711111 – Порез на зараде износ: „82.145.830 “ замењује се износом: „82.885.931”.  
Економска класификација 711145 – Порез на приход од давања у закуп износ: „50.000“ замењује се износом: 

„100.000”. 
   

Укупно  економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „48.800.000 “ замењује се 
износом: „53.300.000“.   

Економска класификација 713121 – Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге износ: 
„23.000.000“ замењује се износом: „24.000.000“.   
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Економска класификација 713122 – Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге износ: 

„17.000.000“ замењује се износом: „19.000.000“.   
Економска класификација 713421 – Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу 

Пореске управе износ: „6.000.000“ замењује се износом: „7.000.000“.   
Економска класификација 713423 – Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, 

пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе износ: „2.000.000“ замењује се износом: „2.500.000“.   
 

Укупно  економска класификација 714 000 – Порез на добра и услуге износ: „9.880.000 “ 
замењује се износом: „11.800.000“.   

Економска класификација 714513 – Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина износ: „3.200.000“ замењује се износом: „4.200.000“.   

Економска класификација 714562 – Посебна накнада на заштиту и унапређење животне средине 
износ: „6.500.000“ замењује се износом: „7.500.000“.   

 
Укупна  економска класификација 732 000 – Донације од међународних организација износ: 

„12.000.000“ замењује се износом: „29.000.000“.   
Економска класификација 732151 – Текући донације од међународних организација износ од: 

„12.000.000“ замењује се износом: „17.000.000“.   
 
Укупна  економска класификација 741 000 – Приход од имовине износ: „82.720.000“ замењује се 

износом: „83.720.000“.   
Економска класификација 741516 – Накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних 

ресурса када се експлоатација врши на територији Аутономне покрајине износ од: „2.700.000“ замењује се 
износом: „3.700.000“.   

 
Укупна економска класификација 742 000 – Приходи од продаје добара и услуга:  „20.775.000“ 

замењује се износом: „21.775.000“.   
Економска класификација  742255 – Такса за озакоњење објеката износ од: „3.700.000“  замењује се 

износом од „5.700.000“. 
Економска класификација  742253  – Накнада за уређење грађевинског земљишта износ од: „1.700.000“  

замењује се износом од „700.000“. 
 
Укупна економска класификација 743 000 – Новчане казне и одузета имовинска корист:  

„1.850.000“ замењује се износом: „2.050.000“.   
Економска класификација 743324 – Приход од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима износ од: „1.100.000“  замењује се износом од „1.300.000“. 
 
Укупна економска класификација 772 000 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

претходне године:  „250.000“ замењује се износом: „3.250.000“.   
Економска класификација 772125 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из 

претходне године за финансирање пројеката из ЕУ додаје се износ од: „3.000.000“. 
 
Укупна економска класификација 811 000 – Примања од продаје непокретности:  „2.600.000“ 

замењује се износом: „4.300.000“.   
Економска класификација 811152 – Примања од продаје станова у корист нивоа општине износ од: 

„2.500.000“ замењује се износом од „4.200.000“. 
 
Укупни приходи и примања у износу: „502.829.332“ замењују се износом „540.279.476“. 

 
У Посебном делу у члану 6. вршиће се следеће измене: 

 
У члану 6. у ставу 1. износ: „502.829.332 “ замењују се износом „540.279.476“. 
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У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака  буџета за 2017. годину, 
према програмима, програмској активности  и економској класификацији вршиће се следеће измене и допуне: 

Раздео 1, глава 1.01 – Скупштина општине Пландиште Функционална класификација 111, 
Програм 16: Политички систем Локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање 
Скупштине, вршиће се следеће измене: 

Позиција 4, економска класификација 417 – Посланички додатак износ: „3.000.000“ замењује се 
износом „884.000“. 

Позиција 6, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.300.000“ замењује се износом 
„3.416.000“. 

 
Укупно за ПА 0001 - Функционисање Скупштине - износ: „8.205.544“  остаје на истом нивоу. 
 
Укупно Раздео 1. – Скупштина општине Пландиште -   износ: „8.205.544“ остаје на истом нивоу. 

 
Раздео 2, глава 2.01 – Председник и Општинско веће општине Пландиште Функционална 

класификација 111, Програм 16: Политички систем Локалне самоуправе, Програмска активност 0002 - 
Функционисање извршних органа, вршиће се следеће измене: 

Позиција 13, економска класификација 417 – Посланички додатак износ: „2.000.000“ замењује се 
износом „700.000“. 

Позиција 15, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.030.000“ замењује се износом 
„2.330.000“. 

 
Укупно за ПА 0002 - Функционисање извршних органа - износ: „8.630.000“ остаје на истом нивоу. 
 
Укупно Раздео 2. – Председник и Општинско веће општине Пландиште -   износ: „8.630.000“ 

остаје на истом нивоу. 
 

Раздео 3, глава 3.01 – Општинска управа општине Пландиште,  Функционална класификација 
130, Програм 15: Локална самоуправа, Програмска активност 0001 –Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, вршиће се следеће измене: 

Позиција 25, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „9.800.000“ замењује се износом 
„11.300.000“. 

Позиција 27, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „13.500.000“ замењује се износом 
„17.050.000“. 

Позиција 28, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „100.000“ замењује се износом 
„50.000“. 

Позиција 29, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „3.570.000“ замењује се 
износом „5.570.000“. 

Позиција 30, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање  - износ: „7.500.000“ 
замењује се износом „8.800.000“. 

Позиција 33, економска класификација  465 – Остале текуће дотације по закону износ од: „2.000.000“ 
замењује се износом од „3.000.000“. 

Позиција 34, економска класификација  482 – Порези, обавезне таксе и казне износ од: „550.000“ 
замењује се износом од „650.000“. 

Позиција 35, економска класификација  483 – Новчане казне и пенали по решењу суда износ од: 
„23.800.000“ замењује се износом од „28.800.000“. 

Позиција 36, економска класификација  511 – Зграде и грађевински објекти износ од: „1.000.000“ 
замењује се износом од „2.440.000“. 
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Укупно за ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина износ: „109.370.043 “ 

замењује се износом: „125.210.043“. 
 
Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга – вршиће се следеће измене: 
Позиција 39, економска класификација 441 – Отплата камата по домаћим кредитима износ: „800.000“ 

замењује се износом „400.000“. 
Позиција 40, економска класификација 444 – Пратећи трошкови задужвања износ: „2.950.000“ замењује 

се износом „2.650.000“. 
 
Укупно за ПА 0003 – Сервисирање јавног дуга износ: „8.850.000“, замењује се износом од „8.150.000“. 
 

Програмска активност 0014 – Ванредне ситуације – вршиће се следеће измене: 
Позиција 47, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „200.000“ замењује се износом 

„100.000“. 
Позиција 47/1, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката износу од: 

„100.000“ замењује се износом од „200.000“. 
 
Укупно за ПА 0014 – Ванредне ситуације износ: „700.000“, остаје на истом нивоу. 
 
Пројекат П/01 – Изградња капеле у Барицама, вршиће се следеће измене: 
Позиција 50, економска класификација 511 – Зграде и грађавински објекти износ: „4.700.000“ замењује 

се износом „6.450.000“. 
 
Укупно за Пројекат П/01 Изградња капеле у Барицама износ: „4.795.000“ замењује се износом од 

„6.545.000“. 
 
Пројекат П/02 – Изградња капеле у Милетићеву, вршиће се следеће измене: 
Позиција 52, економска класификација 511 – Зграде и грађавински објекти износ: „5.700.000“ замењује 

се износом „6.950.000“. 
 
Укупно за Пројекат П/02 Изградња капеле у Милетићеву износ: „5.785.000“ замењује се износом од 

„7.035.000“. 
 
Пројекат П/03 – Изградња и реконструкција тротоара уз регулациону линију у улици Маршала 

Тита у Маргити, вршиће се следеће измене: 
Позиција 54, економска класификација 425 замењује се економском класификацијом 511 – Зграде и 

грађавински објекти износ: „18.600.000“ замењује се износом „16.600.000“. 
 
Укупно за Пројекат П/03 Изградња и реконструкција тротоара уз регулациону линију у улици 

Маршала Тита у Маргити износ: „18.925.000“ замењује се износом од „16.925.000“. 
 
Пројекат П/09 – Извођење израде, опремања и повезивања истражно-експлоатационог бунара, 

место Дужине, вршиће се следеће измене: 
Позиција 65, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ од: „7.228.406“ 

замењује се износом од „5.728.406“. 
 
Укупно за Пројекат П/09 Извођење израде, опремања и повезивања истражно-експлоатационог 

бунара, место Дужине износ: „7.373.406“ замењује се износом од „5.873.406“ 
 
Додаје се нов Пројекат П/013 – Радови на реконструкцији објекта Дома здравља „1. Октобар“ из 

Пландишта и стручни надзор: 
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Отвара се нова Позиција 69/6, економска класификација 511– Капитално одржавање болница, Домова 

здравља и старачких домова. 
Додаје се нова Позиција 69/7, економска класификација 511 – Изградња осталих објеката (котао) у 

износу од: „4.320.000“. 
Додаје се нова Позиција 69/8, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката у 

износу од: „336.000“. 
Укупно за Пројекат П/013 – Радови на реконструкцији објекта Дома здравља „1. Октобар“ из 

Пландишта и стручни надзор износи „1.080.000“ замењује се износом од „5.736.000“. 
 
Додаје се нов Пројекат П/014 – Радови на реконструкцији објекта за душевно оболела лица „1. 

Октобар“ из Старог Леца и стручни надзор: 
Отвара се нова Позиција 69/9, економска класификација 511 – Капитално одржавање болница, Домова 

здравља и старачких домова. 
Додаје се нова Позиција 69/10, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: 

„1.500.000“. 
 
Укупно за Пројекат П/014 – Радови на реконструкцији објекта за душевно оболела лица „1. Октобар“ 

из Старог Леца и стручни надзор у износу од „1.500.000“. 
 
Додаје се нов Пројекат П/015 – Опремање Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште – набавка 

опреме: 
Додаје се нова Позиција 69/11, економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од 

„2.412.270“. 
 
Укупно за Пројекат П/015 – Опремање Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште – набавка опреме у 

износу од „2.412.270“. 
 
Укупно за програм 15 – Локална самоуправа, износ од „208.607.431“ замењује се износом од 

„231.815.701“. 
 
Програм 1,  Локални развој просторног планирања, Програмска активност 0001 – Просторно и 

урбанистичко планирање, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене: 
Позиција 70, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од: „2.000.000“ замењује 

се износом од „300.000“.  
Позиција 71, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „600.000“ замењује се 

износом од „1.000.000“.  
Позиција 72, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „500.000“ брише се.  

Позиција 73, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „500.000“ брише се.  
Позиција 78/2, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: „500.000“ замењује се 

износом од „700.000“.  
Позиција 78/3, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: „500.000“ замењује се 

износом од „700.000“.  
 
Укупно за ПА 0001 –Просторно и урбанистичко планирање износ: „6.300.000“, замењује се износом од 

„4.400.000“. 
 

Програмска активност 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова – вршиће се следеће 
измене: 

Позиција 79, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „1.500.000“ замењује се 
износом „500.000“. 
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Укупно за ПА 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова износ: „1.500.000“, замењује 

се износом од „500.000“. 
 
Укупно за Програм 1, Локални развој просторног планирања износ: „7.800.000“ замењује се износом 

од „4.900.000“. 
 

Програм 2,  Комунална делатност, Програмска активност 0004 – Зоохигијена, вршиће се следеће 
измене: 

Позиција 84, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда, износ: „100.000“, 
замењује се износом: „300.000“. 

Позиција 86, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ: „3.546.000“, замењује се 
износом: „3.576.000“. 

Позиција 86/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ: „174.000“, замењује се 
износом: „144.000“. 

Додаје се нова позиција 86/2, економска класификација 421 – Одвоз отпада у износу од: „900.000“ 
 

Укупно за ПА 0004 – Зохигијена износ: „8.108.000“, замењује се износом од „9.208.000“. 
 

Укупно за програм 2 – Комунална делатност, износ од „11.858.000“ замењује се износом од „12.958.000“. 
 
Програм 3, Локално економски развој, Програмска активност 0001 – Унапређење привредног 

инвестиционог амбијента, Функционална класификација 490, вршиће се следеће измене: 
Позиција 88, економска класификација 425 –Текуће поправке и одржавање износ од „1.500.000“ брише 

се. 
 
Укупно за ПА 0001 – Унапређење привредног инвестиционог амбијента, износ од: „3.650.000“, 

замењује се износом од „2.150.000“. 
 
Додаје се нов Пројекат П/01 – Паметне урбане услуге униформних стандарда квалитета јавне 

инфраструктуре за већу енергетску ефикасност: 
Позиција 95/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: „1.963.886“ замењује се износом 

од „3.463.886“. 
 

Укупно за Пројекат П/001 – Паметне урбане услуге униформних стандарда квалитета јавне 
инфраструктуре за већу енергетску ефикасност  износ од „3.927.773“ замењује се износом од „5.427.773“. 

 
Додаје се нов Пројекат П/02 – „Заједно за инклузивну заједницу“: 
 
Додаје се нова позиција 95/3, економска класификација 422 – Трошкови путовања у износу од: „59.600“. 
Додаје се нова позиција 95/4, економска класификација 424 – Услуге по уговору у износу од: „170.500“. 
Додаје се нова позиција 95/5, економска класификација 426 – Материјал у износу од: „360.000“. 
Додаје се нова позиција 95/6, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема у износу од: 

„6.600.000“. 
 
Укупно за Пројекат П/002 – „Заједно за инклузивну заједницу“ у износу од „7.190.100“. 
 
Укупно за програм 3 – Локално економски развој, износ од „7.850.000“ замењује се износом од 

„18.967.873“. 
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Програм 5,  Развој пољопривреде, Програмска активност 0001 – Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у поољопривредној заједници, Функционална класификација 421, вршиће се 
следеће измене: 

Позиција 104, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ од: „5.000.000“ замењује 
се износом од „6.000.000“.  

Укупно за ПА 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у поољопривредној заједници 
износ: „19.900.000“, замењује се износом од „20.900.000“. 

 
Укупно за програм 5 – Развој пољопривреде, износ од „20.900.000“ замењује се износом од 

„21.900.000“. 
 
Програм 9, Основно образовање, Програмска активност 0001 – Функционисање основних 

школа,  Функционална класификација 912, вршиће се следеће измене: 
Позиција 115, економска класификација 463111 – Текући трансфери на нивоу Републике износ: 

„39.726.000“ замењује се износом „41.166.000“. 
Укупно за програм 9 – Основно образовање, износ од „39.726.000“ замењује се износом од 

„41.166.000“. 
 
Програм 11, програмска активност 0004 – Саветодавно-терапијске и социјално – едукативне 

услуге Центар за социјални рад, Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене: 
Позиција 130, економска класификација 463111 – Текући трансфери на нивоу Републике, износ: 

„11.482.050“ замењује се износом „12.024.050“. 
 
Укупно за програм 11 – Социијална и дечија заштита, износ од „44.862.050“ замењује се износом од 

„45.404.050“. 
 
Програм 12,  Примарна и здравствена заштита, Програмска активност 0001 – Функционисање 

установа примарне здравствене заштите,  Функционална класификација 700, вршиће се следеће 
измене: 

Позиција 131, економска класификација 464112 – Текуће дотације здравственим установама за 
инвестиције и текуће одржавање износ од: „13,168.000“ замењује се износом „13.142.000“. 

 
Укупно за програм 12 – Примарна и здравствена заштита износ од „13.168.000“ замењује се износом 

од „13.142.000“. 
 
Програм 14, Развој спорта и омладине, Пројекат П/002 Министарство омладине и спорта, 

Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене: 
Позиција 143, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката износ: „100.000“ 

брише се. 
 
Укупно за П/002 – Министарство омладине и спорта износ: „100.000“, брише се. 
  
Укупно за програм 14 – Развој спорта и омладине износ од „9.480.633“ замењује се износом од 

„9.380.633“. 
 
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 2 - Комунална делатност, програмска активност 

0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге, Функционална класификација 620, вршиће се следеће 
измене: 

Позиција 148, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката износ: „1.000.000“ 
замењује се износом од „1.400,000“. 
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Укупно за ПА 0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге, износ: „1.000.000“, замењује се износом 

од „1.400.000“. 
 
Програмска активност ПА 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће, вршиће се следеће 

измене: 
Позиција 149, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката износ: „3.500.000“ 

замењује се износом од „4.000.000“. 
 
Укупно за ПА 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће, износ: „3.500.000“, замењује се износом 

од „4.000.000“. 
 
Програм 6 – Заштита животне средине, програмска активност 0003 – Заштита природе, 

Функционална класификација 620, вршиће се следеће измене: 
Позиција 151, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „500.000“ брише се. 
 
Укупно за ПА 0003 – Заштита природе, износ: „500.000“, брише се. 
 
Укупно за програм Јавно предузеће „Полет“ из Пландишта износ од „20.000.000“ замењује се износом 

од „20.400.000“. 
 
Укупно за Главу 3.01. – Општинска управа општине Пландиште, износ од: „405.486.599 замењује се 

износом од „441.268.742“ 
 
Раздео 3, глава 3.02 – Предшколске установе општине Пландиште, Функционална 

класификација 911, Програм 8 – Предшколска установа, Програмска активност 0001 – Функционисање 
Предшколских установа, вршиће се следеће измене: 

Позиција 162, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ: „2.240.000“ 
замењује се износом „3.242.000“. 

 
Укупно за Програм 8 – Предшколско образовање износ од „36.426.492“ замењује се износом од 

„40.728.492“. 
 
Раздео 3, глава 3.03 – Развој културе, Функционална класификација 820, Програм 13: Развој 

културе, Програмска активност 0001 – Функционисање Локалних установа културе, вршиће се следеће 
измене: 

Позиција 169, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи износ: 
„155.000“ замењује се износом „160.000“. 

Позиција 171, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ од: „320.000“ замењује се 
износом „418.000“. 

Позиција 172, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: „1.000.000“ замењује се 
износом „1.590.000“. 

Позиција 173, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ од: „100.000“ 
замењује се износом „135.000“. 

Позиција 174, економска класификација 426 – Материјал износ од: „750.000“ замењује се износом 
„1.000.000“. 

Позиција 177, економска класификација 512 – Машине и опрема износ од: „150.000“ замењује се 
износом „165.000“. 

 
Укупно за ПА 0001 - Функционисање Установа културе износ: „10.605.000“ замењује се износом: 

„11.598.000“. 
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Програмска активност 0002 – Јачање културне продукције и уметничког ствралаштва, вршиће 

се следеће измене: 
Позиција 178, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износ од: „500.000“ замењује се 

износом од „1.050.000“. 
Позиција 180, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износ од: „150.000“ замењује се 

износом од „153.000“. 
Позиција 181, економска класификација 426 – Материјал у износ од: „900.000“ замењује се износом од 

„950.000“. 
Позиција 182, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износ од: „300.000“ замењује се 

износом од „560.000“. 
 
Укупно за ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког ствралаштва износ: „2.600.000“ 

замењује се износом: „3.463.000“. 
 
Укупно за програм 13 – Развој културе износ: „14.170.200“ замењује се износом: „16.026.200“. 

 
Раздео 3, глава 3.04 – Месне заједнице, Функционална класификација 160, Програм 15: Локална 

самоуправа, Програмска активност 0002 – Месне заједнице, вршиће се следеће измене: 
Позиција 188 економска класификација 421 – Стални уговори износ: „12.730.000“ замењује се износом 

„11.230.000“. 
Позиција 189 економска класификација 422 – Трошкови путовања износ: „130.000“ замењује се износом 

„50.000“. 
Позиција 190 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.390.000“ замењује се износом 

„1.320.000“. 
Позиција 191 економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „650.000“ замењује се 

износом „150.000“. 
Позиција 192 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања износ: „3.651.580“ 

замењује се износом „4.331.580“. 
Позиција 193 економска класификација 426 – Материјал износ: „1.690.000“ замењује се износом 

„1.960.000“. 
Позиција 196 економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова износ: 

„4.788.918“ замењује се износом „4.798.918“. 
 
Укупно за ПА 0002 – Месне заједнице износ: „26.610.498“ замењује се износом: „25.420.498“. 
   
Укупно за све Месне заједнице – износ: „26.610.498“ замењује се износом: „25.420.498“. 
 
Укупно за Раздео 3 – Индиректни корисници Општине Пландиште – износ: „482.693.782“ замењује се 

износом од „523.443.932“ 
 
Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3) износ: „502.829.332'' замењује се износом: „540.279.476“.      

                                 
 

Члан 3. 
 

Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о  буџету општине Пландиште за 2017. годину (ТРЕЋИ 
ДОПУНСКИ БУЏЕТ) доставити Министарству финансија и Управи за трезор. 
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Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине 

Пландиште“. 
                                                      
                                                                                                       

OБРАЗЛОЖЕЊЕ 
                        

Правни основ за доношење Одлуке о  изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 
2017. годину садржан је у члану 63. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,  
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/2013,108/2013, 142/2014, 68/2015, 03/2015 и 99/2016), где је регулисано да 
Скупштина општине доноси општински буџет за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је 
донет.  Фискалном годином сматра се период од 12 месеци у раздобљу од 01. јануара до 31. децембра 
календарске године а одлука је донета у складу са Статутом општине Пландиште, предвиђена је законска 
могућност доношења допуског буџета у току једне фискалне године, односно измене и допуне постојеће донете 
Одлуке о буџету за текућу годину уколико се укаже потреба за доношење оваквих измена, односно ако се 
приходи и расходи смањују или повећавају у односу на првобитно пласирану масу у основној Одлуци или остаје 
на истом нивоа а изврши се само прерасподела средстава. 

 
У складу са Законом о буџетском систему сви буџетски корисници од доношења закона о буџету 

Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2017. годину исказиваће свој буџет на програмски 
начин. У овиру Упутства налази униформисана програмска структура за јединице локалне самоуправе у делу 
програма и програмских активности, a пo пoтрeби јединице локалне самоуправе утврђују дoдaтнe прoгрaмскe 
aктивнoсти и прojeкт. 

     
Посебно важна је и нова процедура која је утврђена последњим Законом о изменама и допунама 

Закона о буџетском систему, а која се односи на Упутство за израду одлуке о буџету локалне власти. У члану 
36а прописано је да министарство надлежно за финансије доставља локалној власти упутство за израду одлуке 
о буџету, које садржи: 

 
1. основне економске претпоставке и смернице за припрему одлуке о  буџету локалне власти,  
2. методологија израде одлуке о буџету локалне власти 
3. методологија израде предлога финансијског плана корисника средстава буџета локалне власти. 

 
Уколико се локална власт не би придржавала датих смерница у делу којим се локалној власти дају 

смернице за планирање масе средстава за плате, броја запослених и субвенција, министар надлежан за 
финансије може привремено обуставити пренос трансфрених средстава из буџета Републике Србије, до 
момента док се одлука о буџету не усклади са упутством. 

 
Предлогом Одлуке  о изменама и допунама одлуке о  буџету Општине Пландиште за 2017. годину 

(Трећи ребаланс) предвиђени су укупни приходи у износу од 540.279.476,00 динара  који се састоји из: 
 
1. Пореза на доходак, добит и капитална добра 
2. Пореза на имовину  
3. Порез на добра и услуге 
4. Донације од међународних организација 
4. Трансфери од других нивоа власти 
5. Приход од имовине 
6. Приход од продаје добара и услуга 
7. Новчане казне и одузета имовинска корист 
8. Мешовити и неодређени приходи 
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9. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

 
Како приходни тако и расходни део је планиран у износу од 540.279.476,00 динара,  како је то приказано 

у Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Пландиште  за 2017. годину (Трећи Ребаланс) у 
оквиру следећих раздела: 

 

 Раздео 1 – Скупштине општине Пландиште у износу од 8.205.544,00 

 Раздео 2 – Председник општине Пландиште и општинско Веће у износу од 8.630.000,00 

 Раздео 3 –  Општинкса управа општине Пландиште у износу од 523.443.932,00 
 
Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину   (Трећи 

ребаланс) буџет се планира на вишем нивоу у односу на Одлуку о изменама и допунама о одлуке о буџету за 
2017. годину (Други ребаланс) и износиће како је напред наведено из разлога повећених прилива прихада од 
планираних: 

 
 Пореза на зараде, пореза на имовину,  трансфера од других нивоа власти, прихода продаје добара и 

услуга и  
 потписаних уговора о додели средстава за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из 

фондова Европске уније у 2017. години и потписаних уговора са  Канцеларијом за управљање јавним 
улагањима. 

     
Други ребаланс је повећан пре него што је урађен Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

буџету за 2017. годину у износу од 3.927.772,80 динара Решењем о повећању апропријација односно прилива 
средстава од других нивоа власти на основу Уговора о додели средстава за учешће у суфинансирању пројекта 
који се финансира из фондова Европске уније у 2017. години за пројекат ПО/01 – Паметне урбане услуге путем 
униформних стандарда квалитета јавне инфраструктуре за већу енергетску ефикасност ( Банатсмарт). 

 
У предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2017. годину (Трећи ребаланс) највеће 

промене су се десиле у разделу 3 Општинске упарве а односе се на реализацију Пројеката: 
- „Изградња капеле у Барицама“ у износу од 1.750.000,00 (зато што су пројекти рађени у 2014. године 

предмер је био неодговарајући са садашњим стањем  јер је дошло до пораста цена на тржишту); 
- „Изгрдања капеле у Милетићеву“ у износу од 1.250.000,00 (зато што су пројекти рађени у 2014. године 

предмер је био неодговарајући са садашњим стањем  јер је дошло до пораста цена на тржишту); 
- „ Опремање Дома Здравља „1. Октобар“ – набавка опреме Ултразвучног апарата и ваге за бебе у износу од 

2.412.270,00 (Разлог набавке је реализација пројекта „Опремање дома здравља „1.октобар“ набавка опреме, 
који је добио највише гласова грађана општине у јавном гласању поводом учествовања у току наградне игре 
„Узми рачун и победи“ на основу потписаног уговора са Министарством државне управе и локалне самоуправе 
бр. 436-01-00042/2017-24 од 20.07.2017. године)  

- Радови на реконструкцији објекта Дом здрваља „1. Октобар“ у Пландишту“ у износу од 5.736.000,00 (на 
основу потписаног Уговора о правима и обавезама Канцеларије за упарављање јавним улагањима у износу од 
44.611.476,50 без ПДВ-а). 

- Радови на реконструкцији објекта Дом за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Стари Лец“ у износу од 
1.500.000,00 (на основу потписаног Уговора о правима и обавезама Канцеларије за упарављање јавним 
улагањима у износу од 70.539.614,50 без ПДВ-а). 

- „ИПА пројекат Заједно за инклузивну заједницу“ у износу од 7.190.100,00 динара. (Набавка мини буса за 
реализацију инклузије деце из угрожених група жупаније Тимиша и Јужног Баната) 
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По налогу Државне ревизорске институције за ПДВ који није обрачунат у 2016. години за изведене 

радаве у износу од 1.985.611,40 динара а односе се на следеће извођаче: 
Ад „Војводинапут“ –Панчево, СЗР „Кронос“ – Вршац, доо „Comalco“ – Нови Сад користиће се апропријације са 
којих су плаћени изведене радови и то економске класификације 425 и 511. 

 
Такође урађне су прерасподеле између апропријација и повећање оних апропријација где је 

недовољно планирано Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017. годину (Другим ребалансом) 
за кориснике средстава буџета (ОШ „Доситеј Обрадовић из Пландишта, Центар за социјални рад и Дом 
здравља „1. Октобар“ Пландиште и Индиректне кориснике буџета општине Пландиште (Прешколска установа 
„Срећно детињство“ Пландиште, Културно обрзовни центар „Вук Караџић“ из Пландишта, Народна библиотека 
и Месне заједнице). 

 
 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 400-128/2017-I                                                                                                     
Дана: 06.10.2017. године                                                                                                             
ПЛАНДИШТЕ                                             

 
                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                         Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.     
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183. 
 

На основу члана 6. и 33. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 
(„Службени гласник РС“, број 68/2015), члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 
систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне 
самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 61/2017 и 82/2017), Скупштина општине Пландиште 
на седници одржаној  06.10.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОБЛИКЕ У СИСТЕМУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се максималан број запослених на неодређено време за 

организационе облике у систему општине Пландиште за 2017. годину, и то: 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Општинска управа општине Пландиште 45 

Народна библиотека Пландиште 3 

Културно образовани центар „Вук Караџић“ Пландиште 4 

Месне заједнице 1 

Предшколска установа „Срећно детињство“ Пландиште 36 

ЈП „Полет“ Пландиште 32 

УКУПНО 121 

 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.  
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-30/2017-I 
Дана: 06.10.2017. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
 

          ПРЕДСЕДНИК  
       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   Ендре Сабо, дипл. инж. произ. менаџмента, с.р. 
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184. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 17. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној    самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 209. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011) и члана 15. став 1. тачка 18.,  члана 40. став 1. тачка  7. и члана 
120.   Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), 
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 06.10.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 

I Уводне одредбе 
 

Члан 1. 
 

Предмет одлуке 
 

Одлуком о социјалној заштити утврђују се права грађана/ки општине Пландиште  на услуге 
социјалне заштите и мере  материјалне подршке, поступци за остваривање права, права и обавезе 
корисника социјалне заштите, финансирање социјалне заштите, као и друга питања од значаја за 
социјалну заштиту на нивоу локалне заједнице у складу са Законом о социјалној заштити. 

Сви појмови у овој одлуци употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и 
женски природни род.   

 
Члан 2.  

 
Право на социјалну заштиту 

 
Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради 

савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварање услова за задовољење основних животних 
потреба имају право на социјалну заштиту у складу са законом, у висини, под условима и на начин 
утврђено овом одлуком и у складу са материјалним и другим могућностима  општине Пландиште.  

Права на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем услуга социјалне заштите и 
материјалном подршком. 

Права утврђена овом одлуком везана су за личност и не могу се преносити. 
 

Члан 3. 
 

Корисници социјалне заштите 
 

Корисник права на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке  јесте појединац, 
односно породица која се суочава с препрекама у задовољавању потреба, услед чега не може да 
достигне или да одржи квалитет живота, или која нема довољно средстава за подмирење основних 
животних потреба, а не може да их оствари  својим радом, приходом од имовине или из других 
извора. 

Породицом у смислу остваривања права на мере материјалне подршке сматрају се 
супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен  сродства, 
као и сродници у побочној линији до другог степена  сродства, под условом да живе у заједничком 
домаћинству. 



Стр  -598-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 24         06.10.2017. 

 
Лице које је закључило уговор о доживотном издржавању не може да оствари права из ове 

одлуке, као ни појединац, односно члан породице који је способан за рад, уколико одбије понуђено 
запослење, радно ангажовање на привременим и сезонским  пословима, стручно оспособљавање, 
преквалификацију, доквалификацију. 

Корисници права на социјалну заштиту су грађани  који имају пребивалиште на територији 
општине Пландиште. 
 

Изузетно, право на социјалну заштиту у складу са одредбама ове одлуке признају се и: 
 

 Лицима која имају боравиште на територији општине Пландиште која се нађу у стању потребе 
за услугама социјалне заштите и мерама материјалне подршке; 

 Лицима која се нађу у скитњи или им је из других разлога потребно обезбедити право на 
социјалну заштиту; 

 Корисницима социјалних услуга који имају пребивалиште на територији других општина, у 
складу са одредбама међуопштинског споразума о пружању услуга социјалне заштите; 

 Страним држављанима и лицима без држављанства у потреби за социјалном заштитом, у 
складу са Законом и међународним уговорима. 

 
Члан 4. 

 
Средства за остваривање права на социјалну заштиту 

 
Средства за обављање делатности социјалне заштите у надлежности локалне самоуправе 

обезбеђују се у буџету општине Пландиште. 
Средства за обезбеђивање услуга социјалне заштите могу се прибављати и путем донација, 

као и уступањем имовине, оснивањем задужбина и фондација, у складу са законом. 
Имовина намењена социјалној заштити може се користити искључиво за обезбеђење услуга 

социјалне заштите. 
Средства за обезбеђивање права на услуге социјалне заштите предвиђене овом одлуком 

обезбеђују се и из наменских трансфера  буџета Републике Србије у складу са чланом 207 Закона о 
социјалној заштити и Уредбом о наменским трансферима. 

У обезбеђивању средстава за пружање услуга социјалне заштите учествује и корисник, у 
обиму и на начин утврђен законом и овом одлуком. 

 
Члан 5. 

 
Поступак за остваривање права на социјалну заштиту 

 
На поступак за остваривање права на услуге социјалне заштите и мере материјалне 

подршке предвиђене овом одлуком, примењују се одредбе закона којим се уређују општи управни 
поступак, ако Законом о социјалној заштити није другачије одређено. 

Средства за покриће трошкова поступка за остваривање права из ове одлуке обезбеђују се у 
буџету општине Пландиште и те трошкове не сносе грађани. 

 
Члан 6. 

 
Сарадња у обезбеђивању права на социјалну заштиту 

 
Општина Пландиште у обезбеђивању права грађана на социјалну заштиту сарађује са 

установама и другим облицима организовања утврђених законима преко којих обављају делатност: 
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пружаоцима услуга социјалне заштите, установа предшколског, основног, средњег и високог 
образовања; здравственим установама, полицијом, правосудним и другим државним органима, 
удружењима и другим правним и физичким лицима. 

Сарадња у пружању услуга социјалне заштите остварује се у оквирима и на начин утврђен 
споразумом о сарадњи. 

За потребе имплементације Уредбе о мерама социјалне укључености корисника новчане 
социјалне помоћи, општина ће донети протокол о сарадњи са Центром за социјални рад и 
носиоцима појединих активности којим ће се утврдити начин сарадње у спровођењу мера социјалне 
укључености корисника новчане социјалне помоћи.  

 
II Услуге социјалне заштите 
 
Глава 1. Сврха, врсте и корисници услуга 

 
Члан 7. 

 
Сврха услуга социјалне заштите 

    
Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици 

ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика 
неповољних животних околности, као и стварања могућности да самостално живе у друштву. 

 
Члан 8. 

 
Услуге социјалне заштите 

 
У складу са чланом 40 Закона о социјалној заштити општина Пландиште обезбеђује следеће 

групе услуга социјалне заштите: 
 

 дневне услуге у заједници; 

 услуге смештаја; 

 услуге подршке за самостални живот; 

 саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге; 

 остале услуге социјалне заштите у складу са потребама локалне заједнице; 

 иновационе услуге. 
 
 

Члан 9. 
 

Правилници и одлука о цени услуга 
 

Спецификација услуга у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за 
пружање услуга социјалне заштите, обезбеђивање и пружање услуга, као и критеријуми за учешће 
корисника и њихових сродника у цени услуге биће  дефинисани правилником за сваку од услуга 
предвиђених овом одлуком. 

Општинско веће даје сагласност на предлог правилника лиценцираног пружаоца услуге 
изабраног у поступку јавне набавке услуга социјалне заштите, као и сагласност на предлог 
правилника пружаоца услуге  који је одабран по основу јавног конкурса, у случају када је реч о 
услугама које нису стандардизоване. 
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Сагласност на Одлуку о цени услуга социјалне заштите, на предлог надлежног одељења 

Општинске управе Пландиште задужене за послове социјалне заштите, даје Општинско веће 
општине Пландиште. 

 
Одељак 1. Дневне услуге у заједници 

 
Члан 10. 

 
Сврха дневних услуга у заједници 

 
Дневне услуге у заједници обухватају активности које подржавају боравак корисника у 

породици и непосредном окружењу. 
 

Члан 11. 
 

Дневне услуге у заједници 
 

Општина Пландиште обезбеђује право на следећу дневну услугу у заједници: 
 

 помоћ  у кући за одрасла и старија лица/децу са сметњама у развоју/лица са менталним и 
интелектуалним потешкоћама/другим рањивим групама у складу са потребама локалне 
заједнице; 
 

1.1.Помоћ у кући за одрасла и старија лица 
 

Члан 12. 
 

Сврха услуге помоћ у кући 
 

Помоћ у кући пружа се када је породична подршка недовољна или није расположива, у 
складу са идентификованим индивидуалним потребама одраслих и старијих лица/деце са сметњама 
у развоју/лица са менталним и интелектуалним потешкоћама/другим рањивим групама, које услед 
немоћи или смањених функционалних способности нису у стању да живе без помоћи других лица. 

Услуга помоћи кући се пружа корисницима у урбаном и руралном подручју општине 
Пландиште. 

 
Члан 13. 

 
Корисници услуге помоћ у кући 

 
Корисник права на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке јесте појединац, 

односно породица која се суочава са препрекама у задовољавању потреба, услед чега не може да 
достигне или да одржи квалитет живота, или која нема довољно средстава за подмирење основних 
животних потреба, а не може да их оствари својим радом, приходом од имовине или из других 
извора. 

Лице које је закључило уговор о доживотном издржавању не може да оствари права из ове 
одлуке, као ни појединац, односно члан породице који је способан за рад, уколико одбије понуђено 
запослење, радно ангажовање на привременим, повременим и сезонским пословима, стручно 
оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију. 
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Корисници услуге покоћ у кући су: 

 

 лица старија од 65 година која живе сама у домаћинству или са другим лицима 
неспособним за пружање помоћи и одрасла лица са хроничним обољењима, која су теже 
или тешко покретна без обзира на старосну границу у складу са Правилником о ближим 
условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите: 

 одрасла лица са физичким, интелектуалним и менталним  потешкоћама без обзира на 
старосну границу: 

 деца са сметњама у развоју 

 и друге корисничке групе  у складу са потребама локалне заједнице. 
 

Одељак 2. Услуге смештаја 
 

Члан 14. 
 

Сврха и корисници услуге смештаја 
  

Услуге смештаја обезбеђују кориснику краткотрајни смештај, осигуравају му безбедност, 
задовољење његових основних потреба и приступ другим услугама, и изналажење одрживих 
решења за кризну ситуацију, док се не утврди одговарајући облик заштите или обезбеђивање у 
месту пребивалишта. 

 
Члан 15. 

 
Услуге смештаја у заједници које обезбеђује општина Пландиште 

 
Општина Пландиште обезбеђује следеће услуге смештаја: 

 

 привремени смештај у прихватилиште за одрасла и старија лица; 

 привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици; 
 
 
2.1.Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и старија лица 

 
Члан 16. 

 
Сврха услуге смештаја у прихватилиште за одрасла и старија лица 

 
Смештајем у прихватилиште за одрасла и старија лица кориснику се обезбеђује кракотрајан 

смештај и осигурава безбедност, задовољење његових основних потреба, изналашење одрживих 
решења за кризне ситуације и приступ другим услугама. 

Овом услугом обезбеђују се смештај, исхрана, здравствена заштита, саветовање и 
консултације, психо-социјална подршка, повезивање са другим службама у заједници. 

Смештај у Прихватилиште за одрасла и стара лица и Прихватну станицу реализује се 
издавањем упута од стране Центра за социјални рад у Пландишту, довођењем од стране службеног 
лица Полицијске управе или самоиницијативним доласком. 

Услуга се пружа до успостављања другог одговарајућег облика заштите или оспособљавања 
за безбедан, самостални живот и укључивање у заједницу, а најдуже до 30 дана. Изузетно бравак у 
Прихватилишту за одрасле може се продужити када за то постоје оправдани разлози, по процени 
Центра за социјални рад у Пландишту. 
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Члан 17. 

 
Корисници услуге смештаја у прихватилиште за одрасла и старија лица 

 
Корисници услуге привременог смештаја у прихватилиште су: 

 

 Одрасла и старија лица која имају пребивалиште на територији општине Пландиште   

 Бескућници, лица затечена у скитњи и просјачењу; 

 Егзистенционално угрожена лица без личних докумената, дезоријентисана, без утврђеног 
идентитета; 

 Жртве трговине људима; 

 Лица са подручја других општина/градова затечена без срестава за основне животне 
потребе до враћања у место пребиваличта/боравка; 

 Лица којима је из других разлога неопходан привремени смештај. 
 

2.2. Привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици 
 

Члан 18. 
 

Сврха услуге за привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици 
 

Прихватилиште за жртве породичног насиља обезбеђује смештај и исхрану, приступ 
здравственој заштити, правну помоћ, саветовање и консултације, психо-социјалну подршку, 
упућивање на оспособљавање за рад, упућивање и повезивање са другим службама у заједници. 

Услуга из става 1. овог члана обезбеђује се у ситуацијама акутног стања насиља у породици 
(наношење или покушај наношења телесне повреде, изазивање страха претњом, присиљавањем 
или навођењем на сексуални однос, ограничавање слободе кретања или комуникације са трећим 
лицима, вређање као и свако друго дрско, безобзирно и злонамерно понашање). 

 
Члан 19. 

 
Корисници услуге привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици 

 
Услуга привременог смештаја у прихватилиште за жртве насиља у породици обезбеђује се 

деци и ненасилном родитељу, жртвама породичног злостављања и занемаривања, над којима се 
насиље врши. 

Услуга привременог смештаја у прихватилиште за жртве насиља у породици доступна је 
корисницима који немају пребивалиште на територији општине Пландиште, под условима и на начин 
дефинисан споразумом о међуопштинској сарадњи. 

 
Одељак 3. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 

 
Члан 20. 

 
Сврха и врсте саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга 

 
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају се као вид помоћи 

појединцима и породицама, ради унапређивања породичних односа, превазилажење кризних 
ситуација и стицање вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву. 
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Члан 21. 

 
Врсте саветодавно-терапијских и социјално-едукативцних услуга 

 
Општина Пландиште обезбеђује право на следеће саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге: 
 

 социјално-едукативне услуге; 

 терапијске услуге; 

 медијацију; 

 саветодавне услуге; 

 услуге мобилног тима за хитне интервенције. 
 

Одељак 4. Остале услуге и иновационе услуге социјалне заштите ускладу са потребама локалне 
заједнице 

 
Општина Пландиште обезбеђује следеће остале и иновационе услуге: 
 

 Социјално становање и побољшање услова живота; 

 Становање уз подршку за душевно оболела лица; 

 Мултисекторски тим за унапређење менталног здравља; 

 Подршка самосталном животу особа са инвалидитетом  
 

4.1.Становање уз подршку за душевно оболела лица 
 

Члан 22. 
 

Сврха услуге становања уз подршку за душевно оболела лица 
 

Сврха услуге „Становање уз подршку за ментално оболела лица“ коју спроводи Дом за 
душевно оболела лица „1. Октобар“ из Старог Леца уз информисање Центра за социјални рад у 
Пландишту, је да душевно оболела лица, након процене стручног тима Дома за смештај душевно 
оболелих лица и реализованог програма оспособљавања за самостални живот, припремљена за 
излазак из установе уз подршку, у објекте намењене за реализацију ове услуге,Услуга је намењена 
и другим особама за које стручни тим Установе и Центра за социјални рад процени да су способни 
да буду корисници услуге. 

Праћење услуге Становање уз подршку за ментално оболела лица вршиће обучена лица из 
Дома за душевно оболела лица“1. Октобар“ из Старог Леца. 

 
Дом за душевно оболела лица „1. Октобар“ из Старог Леца самостално или у сарадњи са 

општином, другим организацијама, организацијама цивилног друштва или путем донација 
обезбеђује средства потребна за зидање, куповину и реновирање кућа намењених за ову услугу. 

 
Члан 23. 

 
Корисници услуге становања уз подршку за душевно оболела лица 

 
Корисници услуге становања уз подршку за душевно оболела лица су лица која су корисници 

Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ из Старог Леца и која су након процене стручног тима 
Установе и реализованог програма оспособљене за самостални живот, као и друга лица за које 
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стручни тим састављен од представника Установе и Центра за социјални рад процени да су 
способна да буду корисници услуге. 

 
4.2. Мултисекторски тим за унапређење менталног здравља 

 
Члан 24. 

 
Сврха услуге мултисекторског тима за унапређење менталног здравља 

 
Сврха услуге „Мултисекторски тим за унапређење менталног здравља“ је пружање подршке 

душевно оболелим лицима, превентиван рад са породицама и оболелима, као и промоција 
менталног здравља у локалној заједници. Ову услугу спроводи Тим формиран од професионалаца: 
психијатара, психолога и социјалног радника. 

 
Члан 25. 

 
Корисници услуге мултисекторског тима за унапређење менталног здравља 

 
Корисници услуге су душевно оболела лица, породице оболелих, праћење стања лица која 

су измештена из институције и осигуравање подршке породицама и пацијентима у кризним 
ситуацијама. 

 
4.3. Подршка самосталном животу особама са инвалидитетом и њиховим породицама  
 

Члан 26. 
 

Подршка самосталном животу особа са инвалидитетом 
 

Подршка самосталном животу особа са инвалидитетом и њиховим породицама кроз 
ангажман сеоскох домаћина/ица се успоставља када  је породична подршка недовољна или није 
расположива, у складу са идентификованим индивидуалним потребама особа са инвалидитетом, 
које услед немоћи или смањених функционалних способности нису у стању да живе без помоћи 
других лица. 

Ово је иновативна услуга која се пружа корисницима у урбаном и руралном подручју 
општине Пландиште. 

 
Члан 27. 

 
Корисници услуге подршка самосталном животу особа са инвалидитетом 

    
Услуга подршке особама са инвалидитетом и њиховим породицама кроз ангажман  сеоских 

домаћина/ица је доступна особама са инвалидитетом и њиховим породицама. 
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Глава 2. Обезбеђивање услуга социјалне заштите 
 
Одељак 1. Наручивање услуга социјалне заштите 

 
Члан 28. 

 
Наручивање услуга путем јавне набавке 

 
Наручивање услуга социјалне заштите из ове Одлуке за које су, од стране Министарства 

рада, запошљавања, борачких и социјалних питања Правилником о ближим условима и 
стандардима за пружање услуга социјалне заштите, прописани стандарди за пружање услуга, 
поверава се уговором овлашћеном пружаоцу услуге изабраном у поступку јавне набавке у складу са 
Законом о социјалној заштити и Законом о јавним набавкама. 

Орган општинске управе надлежан за социјалну заштиту и служба за јавне набавке, као 
наручилац услуге, позив за подношење понуда за пружање услуга социјалне заштите објављује у 
складу са законом којим се уређују јавне набавке. 

 
Члан 29. 

 
Уговор о јавној набавци 

 
Уговор о јавној набавци услуге закључује се између наручиоца услуге и одабраног 

овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите, и њиме се обавезно уређује начин плаћања, 
праћење и трајање пружања услуге, као и начин извештавања и услови раскида уговора. 

 
Члан 30. 

 
Међуопштинско наручивање услуга 

 
У циљу економичнијег и ефикаснијег обезбеђивања услуга социјалне заштите, надлежни 

орган општинске управе, може, на основу међуопштинског споразума, објавити заједнички позив за 
подношење понуда за пружање услуга. 

  
Члан 31. 

 
Наручивање услуга путем конкурса 

 
Услуге социјалне заштите за које нису прописани стандарди обезбеђују се путем јавног 

конкурса, а права и обавезе локалне самоуправе и изабраног пружаоца услуге регулишу се 
уговором. 

Обавезни елементи уговора се односе на дефинисање садржине услуге, начина и динамике 
плаћања, трајање услуге, извештавања о пруженим услугама и услови за раскид уговора. 
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Глава 3. Поступак за коришћење услуга социјалне заштите 
 
Одељак 1. Покретање поступка за признавање права на услуге социјалне заштите 

 
Члан 32. 

 
Покретање поступка за признавање права на услугу социјалне заштите 

 
Иницијативу за покретање поступка за признавање права на услуге социјалне заштите може 

поднети свако физичко или правно лице. 
Центар за социјални рад је надлежан за покретање поступка за коришћење услуге лицу које 

се затекло на територији општине Пландиште, у случају потребе за неодложном интервенцијом. 
 

Одељак 2. Одлука о коришћењу услуге 
 

Члан 33. 
 

Надлежност за признавање права 
 

Поступак за коришћење услуге из ове одлуке коју обезбеђује општина Пландиште спроводи 
Центар за социјални рад, по службеној дужности или на захтев корисника. 

Центар за социјални рад је месно надлежан за спровођење поступка за признавање права 
на услугу за кориснике који имају пребивалиште на територији општине Пландиште. 

Изузетно, Центар за социјални рад може спровести поступак за коришћење услуге из става 
1. овог члана у случају да корисник има боравиште на територији општине Пландиште. 

Центар за социјални рад одлучује о коришћењу услуга предвиђених одлуком, применом 
одредаба закона којим се уређује општи управни поступак ако Законом о социјалној заштити није 
другачије одређено. 

У поступку одлучивања о признавању права на услуге социјалне заштите које се пружају 
деци и младима, ако су признате овом одлуком Центар за социјални рад, по потреби прибавља 
мишљење Интерресорне комисије. 

 
Члан 34. 

 
Решење о признавању права 

 
Ако водитељ случаја, односно, када је то законом и другим прописом одређено - стручни тим 

центра за социјални рад, процени да корисник има потребу за услугом центра за социјални рад 
доноси решење о признавању права на коришћење услуге коју обезбеђује општина Пландиште и 
упућује корисника код изабраног пружаоца услуге. 

 
Члан 35. 

 
Упућивање корисника ради коришћења услуга обезбеђених путем јавне набавке 

 
Центар за социјални рад упућује корисника, ради коришћења услуге/а коју је општина 

Пландиште обезбедила путем јавне набавке, овлашћеном пружаоцу услуге са којим је закључен 
Уговор о пружању услуге. 
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Члан 36. 

 
Решење о одбијању захтева за коришћење услуге 

 
Ако водитељ случаја, односно стручни тим центра за социјални рад процени да корисник 

нема потребу за услугом, захтев за коришћење тражене услуге социјалне заштите одбиће се 
решењем. 

   
Члан 37. 

 
Жалба на решење којим се одбија захтев за коришћење услуге 

 
Против решења којим се одбија захтев за коришћење услуге може се изјавити жалба у року 

од 15 дана. 
Жалба из става 1. овог члана изјављује се Општинском већу општине Пландиште. 
Одлука о жалби из става 1. овог члана доноси се у року од 30 дана. 

 
Члан 38. 

 
Извештавање о пружању услуге и упућивање корисника другом пружаоцу 

 
Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу предвиђену решењем о 

признавању права (упутом), дужан је да о томе одмах, писменим путем, обавести центар за 
социјални рад и корисника, и да за то наведе разлоге. 

Поводом обавештења из става 1. овог члана, корисник, у року од осам дана од пријема 
обавештења, може упутити притужбу центру за социјални рад. 

Центар за социјални рад ће, пошто размотри притужбу из става 2. овог члана упутити 
кориснику не може пружити услугу. 

О одбијању пружања услуге центар за социјални рад одмах обавештава надлежно одељење 
општинске управе, орган надлежан за издавање лиценце пружаоцима услуга социјалне заштитите и 
инспекцију социјалне заштите. 

 
Члан 39. 

 
Непосредно уговарање коришћења услуге 

 
Корисник, односно законски заступник корисника, може непосредно уговорити услугу 

социјалне заштите, односно пружаоца услуге социјалне заштите закључити уговор о коришћењу 
услуге са изабраним пружаоцем услуге социјалне заштите. 
 

У случају из става 1. овог члана процену потребе корисника за услугом врши установа 
социјалне заштите која пружа услугу, односно пружалац услуге социјалне заштите, у складу са овом 
одлуком. 

 
Глава 4. Финансирање услуга социјалне заштите 
 

Члан 40. 
 

Средства за финансирање права услуга социјалне заштите 
 

Средства за пружање услуга социјалне заштите обезбеђују се: 
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 Из буџета општине Пландиште за кориснике који имају пребивалиште на територији општине 
Пландиште; 

 Из средстава корисника и учешћа корисника у трошковима услуге; 

 Из буџета других локалних самоуправа на чијој територији корисници услуге имају 
пребивалиште у складу са међуопштинским споразумом о пружању услуге; 

 Из наменских трансфера обезбеђених у складу са чланом 207. Закона о социјалној заштити 
и Уредбом о наменским трансферима; 

 Из других извора (партнерство са националним и међународним организацијама, донација, 
добровољних прилога и сл.) 

 
Члан 41. 

 
Плаћање услуге 

 
У зависности од социјално-економског статуса корисника, плаћање услуге може бити: 

 

 У целости из средстава корисника, његовог сродника или трећег лица; 

 Уз делимично учешће корисника, његовог сродника, трећег лица или буџета јединице 
локалне самоуправе; 

 У целости из буџета јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 42. 
 

Учешће корисника у трошковима  услуге 
 

Корисник учествује у плаћању услуге у складу са Правилником о критеријумима за учешће 
корисника у цени услуге. 
 

Сагласност на предлог Правилника даје Општинско веће општине Пландиште на предлог 
надлежног одељења  Општинске управе Пландиште. 
 

Сагласност на Одлуку о цени усуга даје Општинско веће општине Пландиште на предлог 
надлежног одељења Општинске управе Пландиште. 

 
Део трећи: Материјална подршка 
 
Глава 1. Сврха, врсте и корисници права на мере материјалне подршке 

 
Члан 43. 

 
Сврха и врсте мера метеријалне подршке 

 
Право на материјалну подршку остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и 

подршке социјалној укључености корисника. 
 

Општина Пландиште обезбеђује право на следеће врсте материјалне помоћи: 
 
1. Материјална подршка у новцу 

1.1.  Једнократна новчана помоћ 
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1.2. Ванредна увећана новчана помоћ 

2. Материјална подршка у натури 
2.1.  Бесплатна оброк (ужина у основним школама) 
2.2.  Опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу     породицу 
2.3.  Једнократна помоћ у натури 
2.4.  Једнократна помоћ у натури за добровољно радно ангажовање 

3. Остале врсте материјалне подршке 
3.1. Субвенције превоза за ученике средњих школа 
3.2. Путни трошкови и исхрана пролазника 
3.3. Трошкови смештаја ученичког дома за ученике 
3.4. Трошкови сахране. 

Члан 44. 
 

Критеријуми за остваривање права на мере материјалне подршке 
 

Критеријуми за остваривање права на мере материјалне подршке, надлежност и поступак за 
остваривање права и друга питања од значаја за обезбеђивање средстава биће дефинисана 
посебним правилником  за сваку од мера материјалне подршке предвиђене овом одлуком. 

Сагласност на предлог правилника, израђеног од стране надлежног органа општинске 
управе, даје Општинско веће општине Пландиште. 

 
Одељак 1. Материјална помоћ у новцу 
 

Члан 45. 
 

Једнократна новчана помоћ 
 

Једнократну новчану помоћ, као вид материјалне подршке могу користити појединац или 
породица, који се нађу у стању социјалне потребе, у случајевима везаним за задовољење основних 
животних потреба, отклањања последица елементарних непогода, тешку болест, помоћ за 
медицинске интервенције и за набавку неопходних помагала, прихват по престанку смештаја у 
установу као и другим ванредним приликама које не могу самостално превазићи, нарочито када 
немају никаквих прихода и не могу, из Законом предвиђених разлога. 

Висина једнократне помоћи у новцу утврђује се у зависности од потреба корисника и 
расположивих буџетских средстава и може се одобрити највише до износа новчане социјалне 
помоћи за појединца, која се финансира из буџета Републике Србије, према последњем објављеном 
податку. 

Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од просечне зараде по запосленом у 
јединици локалне самоуправе у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата. 

Једнократна новчана помоћ може се одобрити истом кориснику највише три пута у току 
године, а само изузетно више пута у току године, уколико укупна средства примљена по овом основу 
не прелазе износ просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији према последњем 
објављеном податку у моменту подношења захтева. 

Решење о признавању права на једнократну помоћ доноси Центар за социјални рад  у 
складу са Правилником о додели једнократне помоћи. 

Исплату једнократних новчаних помоћи врши Центар за социјални рад из средстава буџета 
локалне самоуправе. 
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Члан 46. 

 
Ванредна увећана новчана помоћ 

 
Право на ванредну увећану новчану помоћ могу остварити: 

 
1. Појединац и породица  којима је елементарном непогодом потупно оштећен стан или кућа 

коју користе по основу влашништва или по основу закупа на неодређено време; 
 

2. Породице у којима несрећним случајем  наступи смрт једног или више  чланова породичног 
домаћинства; 

3. Појединац који се разболи од тешке болести , односно породице чији се члан  разболи од 
тешке болeсти; 

4. Појединци и породице у другим изузетно тешким ситуацијама по оцени стручног тима 
Центра за социјални рад  

 
Услов за остваривање права на ванредну увећану новчану помоћ је да просечни месечни 

приход породице у предходна три месеца, у односу на месец у коме је поднет захтев, не прелази 
износ просечне нето зараде у републици Србији према последњим објављеним подацима 
надлежног за послове статистике, сем у случају елементарне непогоде где се увећана новчана 
помоћ додељује појединцу и породици без обзира на висину прихода  појединца  односно породице.     

Ванредна увећана новчана помоћ може се исплатити највише у износу до једне и по 
просечне нето зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку у моменту 
подношења захтева, осим у случају елементарне непогоде где се увећана новчана помоћ додељује 
појединцу и породици у износу од  једне до три зараде. 

Право на ванредну новчану помоћ може се остварити само једном у току године, без обзира 
на основ. 

Изузетно од одредбе из става 4 овог члана  Центар за социјални рад може по предходно 
прибављеној сагласности организационе јединице Општинске управе  надлежне за послове 
социјалне заштите , признати право  на ванредну новчану помоћ  појединцу или породици који су се 
нашли у стању изузетно тешке ситуације која је наступила као последица  елементарних непогода у 
којима је потпуно или знатно оштећен стан који користе по основу власништва или закупа , у року од 
24 часа од сазнања  за наведени случај , без спроведеног  комплетног поступка , само на основу 
утврђеног идентитета оштећеног (хитан поступак) 

Решење о признавању права на ванредну увећану новчану  помоћ доноси Центар за 
социјални рад  у складу са Правилником о додели једнократне помоћи. 

Исплату ванредних увећаних новчаних помоћи врши Центар за социјални рад из средстава 
буџета општине Пландиште. 

 
Одељак 2. Материјална подршка у натури 

 
Члан 47. 

 
Бесплатан оброк (ужина у оснпвним школама) 

 
Право на бесплатну ужину имају ученици основних школа са територије општине 

Пландиште. 
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Члан 48. 

 
Опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу 

      
Право на опремање корисника за смештај у установу или другу породицу се признаје лицу 

које се смешта: 
 

 У установу социјалне заштите 

 У другу породицу 
 

под условом да нема опрему, нити је може обезбедити, а не могу му је обезбедити ни сродници који 
су, према прописима о породичним односима, дужни да учествују у његовом издражавању. 

Опремање корисника обухвата најнужније: одећу, обућу, накнаду трошкова за превоз 
корисника до установе, односно породице и друге нужне трошкове по процени Центра за социјални 
рад. 

Право на опремање корисника може се може се признати у износу стварних трошкова, а 
највише до износа просечне месечне нето зараде по запосленом остварене у општини Пландиште 
познате у моменту одлучивања о  услузи. 

О праву на опремању корисника за смештај у установу или другу породицу, одлучује Центар 
за социјални рад. 

 
Члан 49. 

 
Једнократна помоћ у натури 

 
Право на једнократну помоћ у натури може се признати појединцу или породици која се 

изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе, коју не могу сами превазићи Једнократна 
помоћ у натури признаје се за задовољавање основних животних потреба и обухвата: 

 

 Набавка намирница; 

 Набавка огрева; 

 Набавка средстава за личну хигијену. 
 

Изузетно ово право може се признати појединцу или породици који не испуњавају услове из става 1. 
овог члана, по процени Центра за социјални рад. 

 
Члан 50. 

 
Једнократна помоћ у натури за добровољно радно ангажовање 

 
Право на једнократну помоћ у натури за добровољно радно ангажовање може се признати 

појединцу који је радно способан који се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, 
које не може сам превазићи. Ако лице упућено на добровољно радно ангажовање неоправдано 
одбије ангажовање, не може остварити право на једнократну новчану помоћ. О овом праву одлучује 
Комисија за доделу помоћи општине Пландиште у чијем су саставу представници: Центра за 
социјални рад, Општине и Дома здравља. Комисију именује Општинско веће Општине Пландиште. 

Ближи услови доделе помоћи, критеријуми и рад Комисије регулисаће се посебним 
правилником који доноси Општинско веће Општине Пландиште. 
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Одељак 3.Остале врсте материјалне подршке 

 
Члан 51. 

 
Субвенције превоза за ученике средњих школа 

 
Право  на финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном 

саобраћају имеју редовни ученици средњих школа са територије општине Пландиште који 
свакодневно путују од места становања до места школе. 

Право на финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном 
саобраћају имају редовни ученици са територије општине Пландиште који повремено /викендом 
путују од места становања до места школе. 

Право на финансирање трошкова превоза у пуном износу ученика средњих школа у 
међумесном саобраћају имају редовни ученици средњих школа са територије општине Пландиште 
који свакодневно путују од места становања до места школе и који се налазе у систему социјалне 
заштите (корисници права на НСП, ТНП, ученици са посебним потребама, деца - ученици без 
родитељског старања, ученици који се изненада нађу у стању социјалне потребе...) 

Право на финансирање  трошкова превоза у пуном износу  ученика средњих школа у 
међумесном саобраћају имају редовни ученици са територије општине Пландиште који повремено 
/викендом путују од места становања до места школе и који се налазе у систему социјалне заштите 
(корисници права на НСП, ТНП, ученици са посебним потребама, деца - ученици без родитељског 
старања, ученици који се изненада нађу у стању социјалне потребе...). 

 
Члан 52. 

 
Путни трошкови и исхрана пролазника 

 
Право на путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које се нађе на територији 

општине Пландиште ван свог пребивалишта/боравишта у стању социјалне потребе, за повратак у 
место пребивалишта/боравишта или за одвођење у прихватилиште. 

Лицу које није у стању да се врати у место пребивалишта/боравишта одређује се пратилац. 
Новчани износ за релацију ове услуге одређује се: 

 
- За превоз, у висини стварних трошкова 
- За исхрану, до 10 % од основице за утврђивање новчане социјалне помоћи. 
 

Центар за социјални рад у Пландишту потражује средства за остварено право од центра за 
социјални рад са подручја на коме лице има пребивалиште/боравиште. 

 
                                                               Члан 53. 
 

Трошкови смештаја ученичког дома за ученике 
 

Право на финансирање трошкова смештаја у пуном износу ученика са територије општине 
Пландиште у домовима ученика и који се налазе у систему социјалне заштите (корисници права на 
НСП, ТНП, ученици са посебним потребама, деца-ученици без родитељског старања, ученици који 
се нађу у стању социјалне потребе...) 
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Члан 54. 

 
Трошкови сахране 

 
Право на трошкове сахране може се признати: 

 

 За лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији 
смештај трошкова сноси буџет Републике Србије; 

 За кориснике права на новчану социјалну помоћ у складу са Законом; 

 За лица неутврђеног идентитета; 

 За лица која немају сроднике који су по Закону обавезни на издржавање; 

 За лица која имају сроднике за које је Центар за социјални рад општине Пландиште утврдио 
да нису у могућности да сносе трошкове сахрањивања; 

 За лица непознатог пребивалишта/боравишта, која се у тренутку смрти налазе на подручју 
општине Пладиште; 

 Изузетно за лица која нису у систему социјалне заштите, а налазе се у стању социјалне 
потребе по процени Центра за социјални рад општине Пландиште. 

 
Право на трошкове сахране моше се признати, уз приложене доказе о стварним трошковима, 

лицу које је извршило сахрањивање. 
 

Накнада трошкова сахране се утврђују у висини стварних трошкова учињених за набавку 
најнеопходније потребе опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом) превоз 
покојника, сахрањивање, гробно место и таксу за гробно место. 
 

О праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад општине Пландиште. 
 
 

Глава 2. Поступак за остваривање права на мере материјалне подршке 
   

Члан 55. 
 

Покретање поступка и одлучивање по захтеву 
 

Поступак за остваривање права на мере материјалне подршке покреће се на захтев 
корисника или по службеној дужности. 

По захтевима за коришћење права на мере материјалне подршке из ове Одлуке, у првом 
степену решава Центар за социјални рад. 

О праву на: трошкове смештаја ученичког дома за ученике одлучује надлежно одељење 
Општинске управе Општине Пландиште, а на основу мишљења Центра за социјални рад 
Пландиште. 

О праву на субвенције превоза за ученике средњих школа (месечне карте и викенд карте) 
који нису у систему социјалне заштите, о чему одлучује надлежно одељење Општинске управе 
Општине Пландиште.  

О праву на финансирање трошкова превоза у пуном износу ученика средњих школа у 
међумесном саобраћају који свакодневно путују  одлучује Центар за социјални рад. 

О праву на финансирање трошкова превоза у пуном износу ученика средњих школа у 
међумесном саобраћају који повремено путују  одлучује Центар за социјални рад. 

О праву на бесплатну ужину ученика основних школа одлучују основне школе са територије 
Општине Пландиште. 
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Члан 56. 

 
Право на жалбу 

 
Корисник коме није признато право на мере материјалне подршке из Одлуке има право на 

жалбу у року од 15 дана. 
По жалбама на првостепене одлуке одлучује у другом степену Општинско веће у складу са 

чланом 64. Статута општине Пландиште (Сл.лист Општине Пландиште бр 16/08, 17/12 и 3/15). 
 

Члан 57. 
 

Обавеза доношења правилника 
 

Центар за социјални рад доноси правилник/е којим дефинишу материјално правна и 
процесно правна питања од значаја за остваривање права на: 
 

- Једнократну новчану помоћ 
- Једнократну ванредну увећану новчану помоћ 
- Једнократну помоћ у натури 
- Опремање корисника приликом смештаја у установу социјалне заштите или на породични 

смештај 
- Трошкови сахране 
- Финансирање трошкова превоза ученика средњих школа из система социјалне заштите 

 
Надлежно одељење општинске управе доноси правилник/е којим се дефинишу материјално 

правна и процесно правна питања од значаја за остваривање права на: 
 

- Помоћ у натури за добровољно радно ангажовање,  
- Субвенције превоза за ученике средњих школа (месечне и викенд карте), 
- Трошкове  смештаја у Домовима ученика за ученике средњих школа из система социјалне 

заштите, 
 

Сагласност на предлог правилника за сваку меру материјалне подршке општинске управе 
или Центра за социјални рад даје Општинско веће. 

 
Глава 3. Финансирање права на мере материјалне подршке 

 
Члан 58. 

 
Средства 

 
Средства за остваривање права на мере материјалне подршке у социјалној заштити 

предвиђене овом Одлуком обезбеђују се: 
 

 Из буџета општине Пландиште; 

 Из других извора (партнерство са националним и међународним организацијама, донације, 
добровољни прилози и сл.). 
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Члан 59. 

 
Трошкови обезбеђивања права на материјалну подршку 

 
Буџетом општине Пландиште се опредељују и средства за материјалне трошкове и зараде 

запослених који обављају послове везане за реализацију материјалне подршке. 
 

Део четврти – Унапређење социјалне заштите 
 
Глава 1. Програм унапређења социјалне заштите 

 
Члан 60. 

 
Програми за унапређење социјалне заштите 

 
Општина Пландиште утврђује годишњи програм мера и активности за подстицај и развој 

постојећих и нових услуга социјалне заштите у складу са стратегијом коју доноси Влада Републике 
Србије и релевантним стратешким документима општине. 

 
Члан 61. 

 
Савет за социјалну заштиту 

 
За унапређење социјалне заштите општине Пландиште, општинско веће, у складу са 

Статутом општине Пландиште, оснива Савет за социјалну заштиту, као међусекторско саветодавно 
тело. 

Састав, надлежност, права и обавезе чланова Савета дефинишу се Правилником о раду 
који усваја Општинско веће. 

 
Члан 62. 

 
Надлежност за усвајање програма 

 
Програм унапређења социјалне заштите усваја Скупштина општине на предлог Савета за 

социјалну заштиту. 
 

Члан 63. 
 

Средства за финансирање програма 
 

Средства за финансирање програма унапређења социјалне заштите, укључујући и средства 
за примену, праћење и процену ефеката програма обезбеђују се у буџету општине Пландиште. 
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Глава 2. Праћење и процена квалитета услуга и материјалне подршке 

 
Члан 64. 

 
Праћење и процена квалитета пружања услуга и права 

 
Поступак праћења и процене квалитета услуга и остваривање материјалне подршке 

поверава се надлежном одељењу општинске управе у чијој су надлежности послови из области 
социјалне заштите. 

 
Део пети – Прелазне и завршне одредбе 

 
Члан 65. 

 
Поступак за коришћење услуга и остваривање материјалне подршке води се по одредбама 

Закона о општем управном поступку, ако Законом о социјалној заштити није другачије одређено. 
 

Члан 66. 
 

Поступци за остваривање права и пружање услуга социјалне заштите који су започети , а 
нису окончани до дана ступања на снагу ове Одлуке, окончаће се одредбама ове Одлуке. 

 
Члан 67. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о правима и услугама у 

социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2012, 08/2014, 
17/2014 и 09/2015). 

 
Члан 68. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 

Пландиште“.  
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                                             ПРЕДСЕДНИК  

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                       Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.                                                                        
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185. 

 
На основу чл. 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 и др. 

закон и 101/2016 и др. закон) и чланова 40. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, 
број 16/2008,  17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 06.10.2017. године, 
донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о месним заједницама („Сл. лист општине Пландиште“, број 11/2013) мења се члан 16. и 
гласи: 

 
„Савет има од 3 до 7 чланова. 
Савети месних заједница имају следећи број чланова: 

 
1. Савет МЗ Пландиште – 7 чланова 
2. Савет МЗ Велика Греда – 5 чланова 
3. Савет МЗ Хајдучица – 5 чланова 
4. Савет МЗ Стари Лец – 5 чланова 
5. Савет МЗ Дужине – 3 члана 
6. Савет МЗ Марковићево – 3 члана 
7. Савет МЗ Милетићево – 5 чланова 
8. Савет МЗ Банатски Соколац – 3 члана 
9. Савет МЗ Купиник – 3 члана 
10. Савет МЗ Велики Гај - 5 чланова 
11. Савет МЗ Маргита – 5 чланова 
12. Савет МЗ Барице – 3 члана 
13. Савет МЗ Јерменовци – 5 чланова 

  
Савет одлучује већином гласова присутних под условом да је присутна већина од укупног броја 

чланова Савета.“ 
 

Члан 2. 
 

У члану 21. мења се став 2 и гласи: 
„За члана Савета може бити биран грађанин који је држављанин Републике Србије, који је пунолетан, 

пословно способан и има пребивалиште на територији месне заједнице на којој је предложен за члана Савета, 
да није у казненој евиденцији и да се не води истрага нити је подигнута оптужница против њега.“. 

 
Члан 3. 

 
У члану 22. замењује се број „20“ бројем „15“. 
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Члан 4. 

 
Члан 24. мења се и гласи: 

 
 „Сваког кандидата за члана Савета месне заједнице својим потписом мора да подржи: 

 
- За избор у савет МЗ Пландиште – најмање 20 грађана, 
- За избор у савет МЗ Велика Греда - најмање 15 грађана, 
- За избор у савет МЗ Хајдучица - најмање 15 грађана, 
- За избор у савет МЗ Стари Лец - најмање 10 грађана, 
- За избор у савет МЗ Дужине - најмање 5 грађана, 
- За избор у савет МЗ Марковићево - најмање 5 грађана, 
- За избор у савет МЗ Милетићево - најмање 10 грађана, 
- За избор у савет МЗ Банатски Соколац - најмање 10 грађана, 
- За избор у савет МЗ Купиник - најмање 10 грађана, 
- За избор у савет МЗ Велики Гај - најмање 10 грађана, 
- За избор у савет МЗ Маргита - најмање 10 грађана, 
- За избор у савет МЗ Барице - најмање 10 грађана, 
- За избор у савет МЗ Јерменовци - најмање 10 грађана. 

 
Грађанин може потписати предлог само за једног кандидата пред Комисијом за спровођење избора 

месне заједнице. 
Оверу потписа грађана врши надлежан орган за оверу потписа, рукописа и преписа (Јавни бележник). 
Ако је грађанин потписао предлог за више предложених кандидата, као важећи, сматраће се потпис на 

прихваћеном предлогу који је раније поднет.  
Редослед кандидата на изборној листи утврђује се према редоследу прихватања кандидатуре од 

стране Комисије за спровођење избора. 
Предлог кандидата садржи: име, име родитеља, презиме, ЈМБГ, занимање, пребивалиште и адресу 

кандидата, а може и назив предлагача (политичке странке, удружења грађана, групе грађана, и сл.). 
Предлог кандидата за члана Савета доставља се Комисији за спровођење избора месне заједнице 

најкасније 15 дана пре дана одржавања избора. 
Уз предлог кандидата за члана Савета доставља се  и: 

- изјава кандидата о прихватању кандидатуре, 
- фотокопија личне карте, 
- потврда о изборном праву, 
- потписане изјаве грађана о подршци кандидата за члана Савета, 
- уверење из казнене евиденције. 
- уверење да није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак, нити је подигнута 

оптужница.  
 

Члан 5. 
 
У члану 25. после става 4. додају се нови ставови 5. и 6.: 
 
„Након објављивања изборне листе,  комисија ће утврдити редослед кандидата на гласачком листићу 

према редоследу кандидата на изборној листи. 
На гласачком листићу се после имена и презимена кандидата додаје година рођења, занимање, 

пребивалиште, адреса и назив предлагача ако га има.“ 
 
 
 



Стр  -619-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 24         06.10.2017. 

 
Члан 6. 

 
У члану 39. Замењује се број „37“ бројем „38“. 
 
 

Члан 7. 
 

Месна заједница је дужна да у року од 10 дана, од дана ступања на снагу ове Одлуке, усклади свој 
Статут и друга општа акта са овом Одлуком. 

Уколико у року из претходног става не ускладе статут и друга општа акта, примењиваће се одредбе ове 
Одлуке. 

 
Члан 8. 

 
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: 400-130/2017-I 
Дана: 06.10.2017. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

   
 
 
 

                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                               Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р. 
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186. 
 

На основу члана 40, став 1, тачка 7 и тачка 31, као и члана 120 Статута општине Пландиште 
(''Службени лист општине Пландиште'', број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној дана 06.10.2017. године донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ  

И УДРУЖИВАЊА СА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА  
У СЛИВУ ГОРЊИ ДУНАВ – ЛЕВЕ ПРИТОКЕ – БАНАТСКИ ВОДОТОЦИ 

 
Члан 1. 

 
Општина Пландиште прихвата иницијативу за успостављање сарадње и удруживања са градовима и 

општинама у сливу Горњи Дунав - леве притоке - Банатски водотоци и то са: градовима Зрењанин, Панчево, 
Кикинда, Вршац и општинама Нови Бечеј, Житиште, Нова Црња, Сечањ, Опово, Ковачица, Алибунар, Бела 
Црква, Ковин, Кањижа, Сента, Ада, Чока, Нови Кнежевац.  

 
Члан 2. 

 
Циљ сарадње и удруживања градова и општина из члана 1 ове одлуке садржан је у потреби 

интензивирања сарадње у циљу смањивања заједничких ризика и брзог опоравка након елементарних 
непогода и других несрећа. 
 

Члан 3. 
 

Сарадња и удруживање биће успостављена потписивањем Протокола о сарадњи и удруживању 
градова и општина у сливу Горњи Дунав - леве притоке - Банатски водотоци, који ће потписивати представници 
градова и општина из члана 1 ове одлуке. 

У име општине Пландиште Протокол о сарадњи и удруживању потписаће Председник општине или 
лице које он овласти. 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Пландиште''. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
Број: 023-60/2017-I 
Дана: 06.10.2017. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

ПРЕДСЕДНИК 
                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                               Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р. 
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187. 
 

Ha основу члана 20. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник PC“, бр. 
129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон), члана 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута 
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) ,Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 06.10.2017. године, донела је 

 
 
 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком се утврђује почетни износ закупнине у поступку давања у закуп пословног простора у 
јавној својини Општине Пландиште, у поступку јавног надметања. 

 
Члан 2. 

 
Износ закупнине за пословни простор утврђује се на основу следећих критеријума: 

 
1. Погодност локације 
2. Опремљеност пословног простора инсталацијама. 
3. Врста и намена пословног простора 
4. Површина пословног простора. 

 
Члан 3. 

 
Према погодностима које пружа локација на којој се налази пословни простор, утврђују се следеће 

зоне: 
 

1. Прва зона обухвата следеће улице у насељу Пландиште: 
 

- улица Војводе Путника од раскрснице са улицом Обилићевом до раскрснице са улицом 
Синђелићевом. 

- улица Карађорђева и улица Хајдук Вељка од улице Војвођанске до улице Илинденске. 
 

2. Друга зона обухвата остали део насеља Пландиште. 
3. Трећа зона обухвата насеља Хајдучица, Велика Греда, Барице, Јерменовци, и Маргита. 
4. Четврта зона обухвата насеља Стари Лец, Дужине, Марковићево, Милетићево, Банатски Соколац, 

Купиник и Велики Гај као и пословни простор ван насељених места. 
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Члан 4. 

 
Месечна закупнина по м2 пословног простора по зонама износи: 

 

Редни број 3 O H A Месечни износ закупнине по м2 

1. Прва зона 345,00 

2. Друга зона 305,00 

3. Трећа зона 140,00 

4. Четврта зона 100,00 

 
Овако утврђена закупнина усклађује се месечно за висину стопе раста потрошачких цена према 

подацима органа надлежног за послове статистике. 
 

Члан 5. 
 

Дневна закупнина за сале у службеним зградама Скупштине општине и домовима културе по зонама 
износи: 

 

Редни број З О Н A Дневни износ закупнине 

1. Прва зона 5.000,00 

2. Друга зона 4.000,00 

3. Трећа зона 2.800,00 

4. Четврта зона 2.000,00 

 
Овако утврђена закупнина услађује се месечно за виснину стопе раста потрошачких цена према 

подацима органа надлежног за послове статистике. 
 

Члан 6. 
 

Висина утврђене дневне закупнине за сале у службеним зградама Скупштине општине и домовима 
културе, за организовање парастоса умањиће се за 30%. 

 
Изузетно, ималац права јавне својине може, на основу образложеног захтева, уступити пословни 

простор без накнаде на период не дужи од једног дана. 
 

Члан 7. 
 

Месечна закупнина за 1 м2 пословног простора у којима делатност обављају јавна предузећа, 
институције и установе које оснива Скупштине општине, јавна предузећа, институције и установе које оснива 
Република и политичке партије које имају одборнике у Скупштини општине, умањује се за 80% од процењене 
тржишне висине закупнине. 

 
Члан 8. 

 
Месечна закупнина за 1м2 пословног простора у којима делатност обављају спортске, културне, верске 

и хуманитарне организације, друштва и удружења грађана (уколико у простору не обављају профитабилне 
делатности) умањује се за 80% од процењене тржишне висине закупнине . 

 
 
 



Стр  -623-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 24         06.10.2017. 

 
Члан 9. 

 
Према опремљености утврђују се три категорије пословног простора: 

 
1. Прва категорија - потпуно опремљен пословни простор (вода, канализација, струја). 
2. Друга категорија - делимично опремљен пословни простор. 
3. Трећа категорија - простор који није опремљен. 

 
Закупнина за пословни простор по групама из претходног става одређује се: 

 
1. За прву категорију у висини из члана 4. ове Одлуке. 
2. За другу категорију износ закупнине из члана 4. ове Одлуке се умањује за 20%. 
3. За трећу категорију износ закупнине из члана 4. ове Одлуке се умањује за 30%. 

 
Члан 10. 

 
Према врсти и намени пословни простор се сврстава у следеће групе: 

 
1. Прва група - пословни простор за обављање делатности. 
2. Друга група - магацински простор 
3. Трећа група - остали простор (ходници, подруми, помоћни објекти, гараже и сл.) 

 
Закупнина за пословни простор по групама из претходног става одређује се: 

 
1. За прву групу у висини из члана 4. ове Одлуке. 
2. За другу групу висина закупнине из члана 4. ове Одлуке се умањује за 30 %. 
3. За трећу групу висина закупнине из члана 4. ове Одлуке се умањује за 40 %. 

 
Члан 11. 

 
Према површини пословног простора закупнина се може умањити и то: 

 
1. За пословни простор површине веће од 100 м2 за 20 %. 
2. За магацински простор површине веће од 40 м2 за 30%. 
3. Укупно умањење закупнине применом критеријума из овог члана не може бити веће од 30 %. 

 
Члан 12. 

 
Почетни износ закупнине по м2 за пословне просторије које се својим положајем налазе на спрату 

пословне зграде, без излога, односно када део пословног простора чине заједничке просторије (заједнички 
мокри чвор, удео у заједничком ходнику, степениште итд.), умањиће се за 30%.  

 
Члан 13. 

 
Закупнина за пословни простор у коме се обављаju занатске делатности старих заната, уметничких 

заната односно послови домаће радиности, сагласно одредбама закона и подзаконских аката , умањује се за 
80% од процењене тржишне висине закупнине. 
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Члан 14. 

 
Почетни износ закупнине у поступку давања у закуп пословног простора јавним надметањем у 

отвореном поступку или прикупљањем писмених понуда, утврђује се на основу критеријума из ове Одлуке. 
 

Члан 15. 
 

Почетни износ закупнине пословног простора у којем ће се обављати делатност снабдевања 
становништва основним животним намирницама за насељена места Општине Пландиште у којима број 
становника не прелази 200, умањује се за 70%. 
 

Умањење из претходног става одобрава се уколико у насељеном месту не постоји друго правно лице 
или предузетник, које обавља делатност снабдевања становништва основним животним намирницама. 

 
Члан 16. 

 
Наплату закупнине за пословни простор у складу са овом одлуком обавља Општинска управа општине 

Пландиште, односно друго правно лице одређено посебном одлуком општине. 
 

Члан 17. 
 

Уговори о закупу пословног простора закључени до дана ступања на снагу ове одлуке, остају на снази 
до истека рока на који су закључени. 

 
Члан 18. 

 
Уговор о закупу пословног простора у складу са овом Одлуком закључује се са Општином Пландиште, 

на период који не може бити дужи од пет година. 
 

Члан 19. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини закупнине за пословни простор 
(„Службени лист општине Пландиште“ бр. 23/2016). 

 
Члан 20. 

 
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: 361-54/2017-I 
Дана: 06.10.2017. године 
П л а н д и ш т е  

 
                           ПРЕДСЕДНИК  
                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                        Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р. 
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188. 
  

На основу члана 99. ст. 5. и 17., члана 101. став 5. и члана 103. став 5. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник PC“, бр. 129/2007, 83/2014 - други ЗАКОН и 101/2016 - 
други ЗАКОН) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 
06.10.2017. године, донела је 

 
 
 

О Д Л У К У 
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

1.  Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком уређују се услови, начин и поступак: 
 

- отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште; 
- стављања ван снаге решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта; 
- измена и раскида правних послова који се закључују на основу донетих решења. 

 

2.  Појам грађевинског земљишта 

 

Члан 2. 

 

Грађевинско земљиште је земљиште које је одређено законом или планским документом за 
изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са законом. 

 

3.  Коришћење грађевинског земљишта 

 

Члан 3. 

 

Грађевинско земљиште се користи према намени одређеној планским документом, на начин којим 
се обезбеђује његово рационално коришћење, у складу са законом. 
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4.  Врсте грађевинског земљишта 

4.1. Изграђено и неизграђено грађевинско земљиште 

Члан 4. 

 
Грађевинско земљиште може бити изграђено и неизграђено. 
Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме су изграђени објекти намењени за трајну 

употребу, у складу са законом. 
Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме нису изграђени објекти, на коме су 

изграђени објекти без грађевинске дозволе и привремени објекти. 
 

4.2. Уређено и неуређено грађевинско земљиште 

Члан 5. 

 

Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено. 
Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у складу са планским документом комунално 

опремљено за грађење и коришћење (изграђен приступни пут, електромрежа, обезбеђено снабдевање 
водом и обезбеђени други услови). 

 

5. Уређивање грађевинског земљишта 

 

Члан 6. 

 

Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање. 
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других 

подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта, расељавање, 
уклањање објеката, санирање терена и друге радове. 

Поред радова из става 2. овог члана, на подручјима која су била изложена ратним дејствима, 
обавља се и провера о постојању заосталих експлозивних средстава, у складу са законом. 

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 
уређење површина јавне намене. 

Уређивање грађевинског земљишта обавља се у складу са важећим планским документом према 
средњорочним и годишњим програмима уређивања које доноси Скупштина општине, уз старање о 
заштити, рационалном и одрживом коришћењу земљишта. 

 

Члан 7. 

 

Општина Пландиште (у даљем тексту: општина) уређује грађевинско земљиште и стара се о 
његовом рационалном коришћењу, према намени земљишта предвиђеној планским документом, у складу 
са законом. 

Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта 
за општину, које обухвата: 

 
- припрему средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, 
- уређивање грађевинског земљишта, 
- старање о заштити, рационалном и наменском коришћењу грађевинског земљишта и 
- обављање других послова у складу са законом и другим прописима 
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Члан 8. 

 

Надлежно одељење врши радове на уређивању грађевинског земљишта који су утврђени 
програмима из члана 6. став 5. ове одлуке. 

 

6. Финансирање уређивања грађевинског земљишта 

 

Члан 9. 

 

Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средстава остварених од: 
 

1. доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 
2. закупнине за грађевинско земљиште; 
3. отуђења или размене грађевинског земљишта; 
4. претварања права закупа у право својине, у складу са законом и 
5. других извора у складу са законом. 

 

II ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

1. Надлежност и надлежни органи 

 

Члан 10. 

 

Грађевинским земљиштем у јавној својини општине (у даљем тексту: грађевинско земљиште) 
располаже општина, у складу са законом којим је уређена област грађевинског земљишта (у даљем тексту: 
закон) и овом одлуком. 

 
Располагањем грађевинском земљиштем, у смислу ове одлуке, сматра се: 

 
1. Прибављање и отуђење; 
2. Давање у закуп; 
3. Међусобно располагање власника грађевинског земљишта у јавној својини; 
4. Улагање у капитал; 
5. Размена грађевинског земљишта; 

 
Општина Пландиште прибавља грађевинско земљиште у јавну својину општине у складу са 

законом и овом Одлуком. 
 

Члан 11. 

 

Председник општине Пландиште доноси Решење о располагању грађевинским земљиштем, 
прибављању, отуђењу, давању у закуп грађевинског земљишта, као и сва друга решења и акте који се 
доносе на основу ове одлуке. 

 

Члан 12. 

 

Уговоре о отуђењу или закупу грађевинског земљишта који се закључују на основу решења из 
члана 11. ове одлуке, закључује Председник општине, односно друго лице по његовом овлашћењу. 
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Уговори о отуђењу оверавају се код надлежног органа, у складу са законима којима је уређен промет 
непокретности, јавнобележничка делатност и ванпарнични поступак, а трошкове овере и друге трошкове, 
сноси лице са којим општина Пландиште закључује уговор. 

 

Члан 13. 

 

Уговори о отуђењу закључују се по претходно прибављеном мишљењу Заштитника имовинских 
права. 

 

2. Тржишна вредност грађевинског земљишта 

 

Члан 14. 

 
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп по тржишним условима, у складу са законом и 

овом Одлуком. 
Изузетно, грађевинско земљиште се може отуђити или дати у закуп по цени или закупнини која је 

нижа од тржишне вредности, односно отуђити или дати у закуп без накнаде, у случајевима прописаним 
законом и подзаконским актима. 

Тржишну вредност грађевинског земљишта које се отуђује, утврђује надлежни порески орган, 
односно други орган надлежан за процену вредности непокретности. 

Тржишна вредност се утврђује по 1 м2 грађевинског земљишта и важи шест месеци. 
 

III ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 15. 

 

Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта спроводи се јавним оглашавањем, у поступку 
јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом. 

Грађевинско земљиште се отуђује непосредном погодбом у случајевима прописаним законом и 
овом Одлуком. 

 

1. Поступци отуђења грађевинског земљишта 

1.1. Отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем и прикупљањем понуда јавним огласом 

Члан 16. 

 

Неизграђено грађевинско земљиште се може отуђити ради изградње, у складу са планским 
документом на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола. 

Постојеће и планиране површине јавне намене се не могу отуђити из јавне својине. 
Почетни износ цене је тржишна вредност грађевинског земљишта које се отуђује. 
Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује лицу које понуди највећу цену за то земљиште. 
Изузетно од става 4. овог члана грађевинско земљиште се може отуђити по цени која је мања од 

тржишне цене, или отуђити без накнаде, у складу са законом и подзаконским актима. 
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Члан 17. 

 

Надлежно Одељење, подноси Председнику општине иницијативу за покретање поступка отуђења 
грађевинског земљишта јавним оглашавањем, у поступку јавног надметања или прикупљања понуда јавним 
огласом. 

 

Члан 18. 

 
Председник општине доноси Решење да се приступа отуђењу грађевинског земљишта, јавним 

оглашавањем, у поступку јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом. 
Решење из става 1. овог члана мора да садржи опис и ближе податке о грађевинском земљишту 

које се отуђује, врсту, односно намену објекта, начин јавног оглашавања (јавним надметањем или 
прикупљањем понуда), почетни износ цене и износ депозита. 

 

Члан 19. 

 

Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта припрема и објављује надлежно Одељење. 
Јавни оглас се објављује у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике 

Србије и интернет страници општине. 
Јавни оглас о јавном надметању, односно прикупљању понуда за отуђење грађевинског земљишта 

садржи нарочито: 
 
1. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, површина, по 

потреби друге ближе податке); 
2. врсту, односно намену објекта; 
3. степен комуналне опремљености и посебне услове за уређење ако се отуђује неуређено 

грађевинско земљиште; 
4. обавезу лица коме се отуђује грађевинско земљиште да плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, 

ПТТ, топлификацију, гасификацију и друго; 
5. почетни износ цене; 
6. рок закључења уговора о отуђењу и последице пропуштања; 
7. рок плаћања цене и последицу пропуштања; 
8. рок привођења грађевинског земљишта намени; 
9. обавезу подносиоца пријаве да ради учествовања у поступку јавног надметања, односно 

прикупљања понуда, уплати депозит на депозитни рачун или положи депозитну банкарску 
гаранцију, висину депозита и рок уплате истог, односно полагања гаранције, као и последице у 
случају одустанка, односно стављања решења ван снаге; 

10. обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, 
односно понуду; 

11. рок за подношење пријава, односно понуда; 
12. место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда; 
13. одредбу да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку 

јавног надметања, односно да ће неблаговремене и непотпуне понуде бити одбачене. 
 

Члан 20. 

 

Ради учествовања у поступку јавног надметања, односно поступку прикупљања понуда, 
подносилац пријаве, односно понуде мора уплатити депозит на депозитни рачун или положити неопозиву 
лицитациону банкарску гаранцију, без "приговора" и наплативу "на први позив" са роком важности до 180 
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дана од дана давања пријаве, односно понуде (у даљем тексту: депозитна банкарска гаранција), с тим да 
висина депозита не може бити мања од 10%, нити већа од 50% почетног износа цене. 

 

Члан 21. 

 

Рок за подношење пријава, односно понуда не може бити краћи од 30 дана од дана јавног 
оглашавања. 

Пријаве, односно понуде се достављају надлежном Одељењу. 
Поступак јавног надметања, односно отварања писмених понуда, спроводи Комисија за јавно 

надметање. 
 

Члан 22. 

 

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем тексту: пријава), односно понуда за 
учествовање у поступку прикупљања понуда јавним огласом (у даљем тексту: понуда) се доставља у 
затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве, односно 
понуде. 

Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже извод из 
регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју. 

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу и матични број и 
мора бити потписана. 

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду предузетника прилаже се извод из 
регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју. 

Уз пријаву, односно понуду се подноси доказ о уплати депозита, односно депозитна банкарска 
гаранција. 

Уз пријаву, односно понуду мора да се достави изјава подносиоца пријаве, односно понуђача да 
прихвата све услове из јавног огласа. 

Понуда мора да садржи износ понуђене цене, који је исти или већи од почетног износа утврђеног 
огласом. 

Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све 
исправе како је то предвиђено у овом члану, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним 
огласом. 

 

Члан 23. 

 

Пријаву, односно понуду не могу поднети председник нити било који члан Комисије. 
 

Члан 24. 

 

Поступак јавног надметања, односно отварања понуда је јаван. 
 

Члан 25. 

 

Председник Комисије отвара седницу комисије, саопштава податке о грађевинском земљишту које 
се отуђује и почетни износ цене. 

Председник Комисије констатује колико је пријава, односно понуда примљено и по редоследу 
приспећа јавно отвара и чита цео текст пријаве, односно понуде. 
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Председник Комисије констатује које исправе су достављене уз пријаву, односно понуду. 
Комисија утврђује ко су подносиоци пријаве, односно понуде, ко је од подносилаца пријава, 

односно понуда присутан са овлашћењем да учествује у поступку јавног надметања, односно присуствује 
поступку отварања понуда и које су пријаве, односно понуде неблаговремене, односно непотпуне. 

Председник Комисије констатује да подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве, односно 
лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у 
поступку јавног надметања. 

Председник Комисије констатује да се неблаговремене или непотпуне понуде одбацују. 
Комисија утврђује који понуђач је понудио највиши износ цене. 
Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и позива учеснике да дају своје понуде 

износа цене. 
Учесник јавног надметања је дужан да јасно и гласно каже износ цене који нуди. 
Председник Комисије пита три пута да ли неко даје више од највишег претходно понуђеног износа 

и после трећег позива, констатује који је највиши понуђени износ и име понуђача. 
Учесник који је понудио највиши износ потписује изјаву са назнаком висине износа. 
Председник Комисије објављује када је јавно надметање завршено. Записник о раду са 

одговарајућим предлогом, Комисија доставља Председнику општине у року од осам дана од дана одржане 
седнице. 

Сви присутни подносиоци пријава, односно понуда имају право увида у поднете пријаве, односно 
понуде. 

 

Члан 26. 

 

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању сматраће се 
да је одустао од пријаве. 

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и кад истом приступи само један 
учесник. 

Услови за спровођење поступка прикупљања понуда јавним огласом су испуњени и уколико се на 
јавни оглас пријави само један учесник, у ком случају се грађевинско земљиште отуђује под условом да је 
учесник понудио најмање почетни износ цене. 

Уколико јавно надметање, односно поступак прикупљања понуда јавним огласом не успе, поступак 
оглашавања се понавља по истом поступку. 

 

Члан 27. 

 

Уколико учесник јавног надметања који је понудио највиши износ цене одустане пошто председник 
Комисије објави да је јавно надметање завршено, а пре доношења Решења о отуђењу грађевинског 
земљишта, поступак јавног оглашавања се понавља. 

Уколико учесник прикупљања понуда који је понудио највиши износ цене одустане пошто је 
Комисија утврдила који понуђач је понудио највиши износ цене, а пре доношења Решења о отуђењу 
грађевинског земљишта, поступак јавног оглашавања се понавља. 

Лице из ст. 1. и 2. овог члана нема право на повраћај уплаћеног депозита, а евентуално дата 
депозитна банкарска гаранција ће се наплатити. 

1.2. Отуђење и закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом 

Члан 28. 

 

Грађевинско земљиште се може отуђити непосредном погодбом у случајевима предвиђеним 
законом. 
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Члан 29. 

 

Захтев за отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом, подноси се Комисији за 
непосредну погодбу, која по обради предмета прибавља податак о тржишној цени грађевинског земљишта 
и исти доставља подносиоцу захтева. 

Подносилац захтева је дужан да у року од осам дана од дана пријема обавештења о тржишној 
цени грађевинског земљишта, да писмену изјаву да је сагласан са ценом и да прихвата плаћање укупне 
тржишне цене у року од 15 дана од дана доношења Решења о отуђењу грађевинског земљишта. 
Подносилац захтева може дати изјаву и непосредно Комисији о чему се сачињава записник. 

У случају да се подносилац захтева у наведеном року не изјасни или изјави да не прихвати цену и 
плаћање цене у прописаном року, сматраће се да је одустао од поднетог захтева. 

 

3. Цена и рок плаћања 

 

Члан 30. 

 

Обавеза плаћања цене утврђује се Решењем о отуђењу грађевинског земљишта. 
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да цену плати у року од 15 дана од дана 

доношења Решења о отуђењу грађевинског земљишта и иста је приход општине. 
Депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене. 
Уплаћени депозит или дата депозитна банкарска гаранција, од стране учесника у поступку отуђења 

грађевинског земљишта, а којима исто није отуђено, враћа се најкасније у року од осам дана од дана 
одржане седнице комисије. 

 

4. Решење о отуђењу грађевинског земљишта 

 

Члан 31. 

 

Решење о отуђењу грађевинског земљишта (у даљем тексту: решење о отуђењу) садржи 
нарочито: 
 

1. начин отуђења (јавно оглашавање јавно надметање или прикупљање понуда јавним огласом, 
односно непосредна погодба и разлог непосредне погодбе); 

2. податке о лицу коме се грађевинско земљиште отуђује; 
3. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, површина и по 

потреби друге ближе податке); 
4. износ цене, рок плаћања, рачун на који се врши плаћање и последице пропуштања плаћања у 

року, а уколико се грађевинско земљиште отуђује у поступку јавног оглашавања и износ уплаћеног 
депозита; 

5. врсту, односно намену објекта уколико се грађевинско земљиште отуђује ради изградње и посебне 
услове изградње уколико се отуђује неуређено грађевинско земљиште; 

6. рок привођења грађевинског земљишта намени уколико се грађевинско земљиште отуђује ради 
изградње; 

7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште отуђује да, по уплати цене, закључи уговор у року од 
30 дана од дана доношења Решења о отуђењу; 

8. последицу пропуштања закључења уговора у року. 
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5. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта 

 

Члан 32. 

 

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта (у даљем тексту: уговор о отуђењу) се закључује са 
лицем коме се отуђује грађевинско земљиште, у року од 30 дана од дана доношења Решења о отуђењу. 

Уговор о отуђењу садржи нарочито: 
 
1. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, површина и по 

потреби друге ближе податке); 
2. износ цене; 
3. износ уплаћеног депозита уколико је грађевинско земљиште отуђено у поступку јавног 

оглашавања; 
4. потврду да је цена измирена у целости и сагласност општине да лице коме је грађевинско 

земљиште отуђено, у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, упише право 
својине на грађевинском земљишту; 

5. врсту, односно намену објекта уколико се грађевинско земљиште отуђује ради изградње и посебне 
услове изградње уколико се отуђује неуређено грађевинско земљиште; 

6. констатацију да је закључењем уговора лице коме је грађевинско земљиште отуђено уведено или 
ће бити уведено у посед истог; 

7. рок привођења грађевинског земљишта намени уколико се грађевинско земљиште отуђује ради 
изградње; 

8. права и обавезе у случају неизвршења обавеза; 
9. начин решавања спорова; 
10. услове, начин и поступак за раскид уговора; 
11. обавезу лица коме се отуђује грађевинско земљиште да плати трошкове за инфраструктуру, ЕДБ, 

ПТТ, топлификацију, гасификацију и друго; 
12. друга права и обавезе. 

 

 

Члан 33. 

 
Учесник јавног надметања, односно учесник у поступку прикупљања понуда који сматра да је 

грађевинско земљиште отуђено супротно одредбама закона, односно ове Одлуке, те да му је на тај начин 
повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора о отуђењу у року од осам дана 
од сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора. 

 

6. Стављање ван снаге решења о отуђењу 

 

Члан 34. 

 
Председник општине доноси Решење о стављању ван снаге Решења о отуђењу у случају да лице 

коме је отуђено грађевинско земљиште: 
 
1. не плати цену у року утврђеном Решењем о отуђењу; 
2. после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора о отуђењу у року од 30 дана од 

дана доношења Решења о отуђењу. 
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У случају из става 1. тачка 1. овог члана, предлог за доношење Решења о стављању ван снаге 

Решења о отуђењу, подноси надлежно Одељење, одмах по протеку рока за плаћање цене, у ком случају 
лице нема право на повраћај уплаћеног депозита, а евентуално дата депозитна банкарска гаранција ће се 
наплатити. 

У случају из става 1. тач. 2. овог члана, предлог за доношења Решења о стављању ван снаге 
Решења о отуђењу, подноси надлежно Одељење, односно лице коме је Решењем отуђено грађевинско 
земљиште, у ком случају лице има право на повраћај уплаћеног износа цене, у номиналном износу, 
умањеног за износ депозита. 

Члан 35. 

 

Председник општине доноси Решење о стављању ван снаге Решења о отуђењу и у случају да у 
парничном поступку покренутом од стране учесника јавног надметања, односно прикупљања понуда, буде 
правноснажно поништен уговор о отуђењу. 

 

7. Раскид уговора о отуђењу грађевинског земљишта 

 

Члан 36. 

 
Уговор о отуђењу се може раскинути у случају да лице коме је грађевинско земљиште отуђено 

одустане од изградње. 
У случају из става 1. овог члана, предлог за раскид уговора о отуђењу подноси лице коме је 

грађевинско земљиште отуђено. 
 

Члан 37. 

 

По поднетом предлогу лица из члана 37. ове Одлуке за раскид уговора о отуђењу, Председник 
општине доноси Решење о стављању ван снаге Решења о отуђењу и закључује споразумни раскид уговора 
о отуђењу у року од 30 дана од дана достављања Решења наведеном лицу. 

У случају да не буде закључен споразумни раскид уговора о отуђењу, у року из претходног става, 
Председник општине ће на предлог надлежног Одељења једнострано раскинути уговор о отуђењу, у складу 
са законом којим се регулишу облигациони односи. 

Уговор о раскиду из претходног става, оверава се пред надлежним органом, а трошкови овере 
падају на терет лица са којим се раскида уговор. 

 

Члан 38. 

 

Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу има обавезу да, о свом трошку, изврши брисање права 
својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима и врати грађевинско земљиште у 
првобитно стање, као и да општини надокнади евентуално насталу штету. 

Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу, по достављању доказа да је испунио обавезе из става 
1. овог члана има право на повраћај уплаћеног износа цене, у номиналном износу, умањеног за износ 
депозита. 

 

IV ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП 

 

Члан 39. 

 

Грађевинско земљиште се може дати у закуп ради: 
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1. изградње објеката за који се издаје привремена грађевинска дозвола у складу са законом; 
2. реализације пројеката од значаја за Републику Србију; 
3. давања концесије или поверавања комуналне делатности у складу са посебним законом и 
4. остваривања јавно-приватног партнерства. 
5. коришћења у пољопривредне сврхе до привођења земљишта планираној намени. 

 

1. Давање грађевинског земљишта у закуп ради изградње објекта за који се издаје 
привремена грађевинска дозвола 

 

Члан 40. 

 
Грађевинско земљиште се даје у закуп ради изградње објеката за које је законом предвиђено 

издавање привремене грађевинске дозволе, на одређено време, на рок на који се доноси привремена 
грађевинска дозвола (зависно од врсте објекта, односно радова), који се може продужити за онолико 
времена за колико је орган надлежан за издавање привремене грађевинске дозволе продужио решење о 
привременој грађевинској дозволи, а укупно најдуже до пет година. 

У случају из става 1. овог члана, грађевинско земљиште се даје у закуп непосредном погодбом по 
тржишним условима, а тржишну вредност закупнине (у даљем тексту: закупнина) по 1 m2 грађевинског 
земљишта које се даје у закуп, на месечном нивоу, процењује надлежни порески орган, односно други орган 
надлежан за процену вредности непокретности. 

Захтев за давање грађевинског земљишта у закуп, заинтересовано лице подноси Комисији за 
непосредну погодбу, и исти мора да садржи опис објекта који се гради, површину грађевинског земљишта 
коју је потребно дати у закуп и рок на који ће се издати привремена грађевинска дозвола. 

Комисија обавештава подносиоца захтева о месечном износу закупнине, року плаћања, 
максималном броју рата, начину усклађивања рата и средствима обезбеђења плаћања, о могућности да 
укупан износ закупнине плати једнократно, као и року за једнократну уплату. 

Подносилац захтева је дужан да се у року од осам дана од дана пријема обавештења из става 4. 
овог члана, писмено изјасни о начину плаћања закупнине и да достави средства обезбеђења уколико се 
определи да плаћање врши на рате. Подносилац захтева може дати изјаву и непосредно Комисији о чему 
се сачињава записник. 

У случају да се подносилац захтева у наведеном року не изјасни или изјави да не прихвата 
закупнину или не достави средства обезбеђења (уколико се плаћање врши на рате), сматраће се да је 
одустао од захтева. 

Закупнина представља приход општине. 
Закупац грађевинског земљишта може платити закупнину једнократно или у ратама. 
Обавеза плаћања закупнине, износ закупнине и начин плаћања утврђују се Решењем о давању 

грађевинског земљишта у закуп. 
У случају плаћања закупнине једнократно, плаћање се врши у року од 15 дана од дана 

достављања Решења о давању грађевинског земљишта у закуп. 
У случају плаћања закупнине у ратама, плаћање се врши у онолико месечних рата на колики је рок 

грађевинско земљиште дато у закуп, а највише на 36 рата. Прва рата у висини од 10% утврђене укупне 
закупнине плаћа се у року од 15 дана од дана достављања Решења о давању грађевинског земљишта у 
закуп, а преостали износ укупне закупнине у једнаким месечним ратама, највише 35. 

Рате ће се усклађивати са индексом потрошачких цена у Републици Србији, према објављеним 
подацима надлежне организације за послове вођења статистике, за период од уговореног обрачуна 
закупнине, до последњег дана у месецу, а уплаћују се до 15. у наредном месецу. 

За период кашњења у плаћању, обрачунава се затезна камата у складу са законом који уређује 
висину стопе и начина обрачуна затезне камате. 
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Ради обезбеђења плаћања закупнине, уколико се плаћање врши на рате, средства обезбеђења су 

неопозива банкарска гаранција "без приговора" и наплатива "на први позив", која гласи на износ закупнине 
или извршна вансудска хипотека успостављена у корист општине, на непокретности која вреди најмање 
30% више од износа укупне закупнине. Наплата средстава обезбеђења ће се вршити у корист прописаних 
уплатних рачуна. 

 

2. Решење о закупу грађевинског земљишта 

 

Члан 41. 

 
Решење о давању у закуп грађевинског земљишта садржи нарочито: 

 
1. податке о лицу коме се грађевинско земљиште даје у закуп; 
2. податке о катастарској парцели; 
3. податке о врсти, односно намени објекта; 
4. висину, рок и начин плаћања закупнине (једнократно или на рате, са констатацијом да ће се 

уколико се уговори плаћање на рате износ рате усклађивати са индексом потрошачких цена у 
Републици Србији, према објављеним подацима надлежне организације за послове вођења 
статистике), рачун на који се врши уплата, средство обезбеђења уколико се плаћање врши на рате 
и последице пропуштања плаћања у року; 

5. рок трајања закупа; 
6. рок привођења земљишта намени, односно рок изградње привременог објекта; 
7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште даје у закуп да, у року од 30 дана од дана доношења 

Решења о давању грађевинског земљишта у закуп, закључи уговор о закупу. 
 

3. Уговор о закупу грађевинског земљишта 

 

Члан 42. 

 

Уговор о закупу грађевинског земљишта садржи нарочито: 
 

1. податке о катастарској парцели; 
2. опис и ближе податке о врсти, односно намени објекта који ће се градити; 
3. висину закупнине, рок и начин плаћања закупнине, с тим да уколико се уговара плаћање закупнине 

на више рата уговор садржи начин усклађивања висине закупа са индексом раста потрошачких 
цена у Републици Србији, према објављеним подацима надлежне организације за вођење 
статистике; 

4. средство обезбеђења уколико се плаћање врши на рате; 
5. рок трајања закупа; 
6. рок у коме грађевинско земљиште мора да се приведе намени, односно рок изградње привременог 

објекта; 
7. права и обавезе у случају неизвршења обавезе; 
8. обавезу закупца да плати трошкове за инфраструктуру, ЕДБ, ПТТ, топлификацију, гасификацију и 

друго; 
9. начин решавања спорова; 
10. поступак и услове за измену или раскид уговора; 
11. друга права и обавезе. 
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Члан 43. 

 

Давање у грађевинског земљишта у закуп у другим случајевима врши се на начин и по поступку 
прописаним одредбама ове одлуке за отуђење грађевинског земљишта.  

 

Право закупа не уписује се у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима. 
 

4. Стављање ван снаге решења о давању у закуп грађевинског земљишта 

 

Члан 44. 

 

Председник општине доноси решење о стављању ван снаге решења о давању у закуп у случају да 
лице коме је решењем дато у закуп грађевинско земљиште: 

 
1. не плати укупну закупнину у року утврђеном у решењу о давању у закуп (уколико је као начин 

плаћања закупнине утврђена једнократна уплата) или не плати прву рату у року утврђеном 
решењем о закупу (уколико је као начин плаћања закупнине утврђено плаћање на рате); 

2. одустане од закупа после извршеног плаћања укупне закупнине, односно прве рате закупнине, а 
пре закључења уговора о закупу; 

3. после извршеног плаћања укупне закупнине, односно прве рате закупнине, не приступи закључењу 
уговора о закупу у року од 30 дана од дана доношења решења о закупу. 

 
У случају из става 1. овог члана, предлог за доношења решења о стављању ван снаге решења о 

давању у закуп, подноси надлежно одељење, односно лице коме је решењем дато у закуп грађевинско 
земљиште. 

 

5. Раскид уговора о закупу 

 

Члан 45. 

 

Уговор о закупу се раскида пре истека уговореног рока: 
 

1. ако закупац одустане од изградње на грађевинском земљишту које му је дато у закуп; 
2. ако закупац не плати закупнину у висини од шест доспелих месечних рата; 
3. ако закупац не користи дато грађевинско земљиште за потребе изградње већ за друге намене, 
4. ако закупац не приведе грађевинско земљиште намени у уговореном року, односно не изгради 

привремени објекат у уговореном року и 
5. у другим случајевима у складу са законом. 

 

Члан 46. 

 

Предлог за раскид уговора може да поднесе закупац или надлежно Одељење. 
На раскид уговора о закупу сходно се примењују одредбе ове Одлуке које се односе на раскид 

уговора о отуђењу. 
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Члан 47. 

 

Лице са којим је раскинут уговор о закупу, има обавезу да, о свом трошку врати грађевинско 
земљиште у првобитно стање, као и да општини надокнади евентуално насталу штету. 

Закупац са којим је раскинут уговор о закупу, по достављању доказа да је испунио обавезе из става 
1. овог члана има право на повраћај уплаћеног износа на име закупнине, у номиналном износу, уколико је 
закупнина плаћена једнократно, умањеном за депозит (уколико је грађевинско земљиште дато у закуп у 
поступку јавног оглашавања) и сразмерни део износа закупнине за период држања грађевинског земљишта 
у закупу. 

 
 

Члан 48. 
 

У случају давања концесије или поверавања комуналне делатности у скалду са посебним 
законима, грађевинско земљиште се може дати у закуп на временски период предвиђен уговором о 
концесији, односно на временски период на који је поверено обављање комуналне делатности. 

Ради остваривања јавно приватног партнерства, неизграђено грађевинско земљиште у јавној 
својини може се дати у закуп приватном партнеру на рок на који је закључен јавни уговор у складу са 
законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије. 

Грађевинско земљиште се може дати у закуп по цени која је мања од тржишне или без накнаде 
када се ради о реализацији пројеката за изградњу објеката од значаја за Републику Србију, као и када се 
ради о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини. 

Грађевинско земљиште се може дати у закуп ради коришћења у пољопривредне сврхе до 
привођења земљишта планираној намени, у поступку, условима и начину утврђеним у складу са одредбама 
ове одлуке. 

Давање у закуп грађевинског земљишта из ст. 1, 2, 3 и 4. овог члана врши се на начин и под 
условима прописаним подзаконским актом Владе Републике Србије. 

 

6. Измена уговора о закупу грађевинског земљишта 

 

Члан 49. 

 

Ако се промени власник објекта, односно посебног физичког дела објекта који је изграђен или се 
гради на грађевинском земљишту у јавној својини, које се користи по основу уговора о закупу закљученом у 
складу са ранијим законима о планирању и изградњи, закуподавац ће, на захтев закупца, изменити уговор о 
закупу тако што ће на место, односно поред дотадашњег закупца ступити нови власник објекта, односно 
дела објекта. 

Надлежном Одељењу уз захтев за измену уговора о закупу доставља се уговор о куповини објекта 
или куповини објекта у изградњи, односно други правни основ којим се стиче право својине на објекту или 
објекту у изградњи, који је оверен у складу са законом, односно правноснажно решење о наслеђивању, са 
потврдом пореске управе о измирењу пореза по том правном основу или са потврдом пореске управе о 
ослобађању од пореске обавезе, и изјава новог власника објекта, односно дела објекта да прихвата све 
обавезе дотадашњег закупца из уговора о закупу. 

Ако се промени власник катастарске парцеле коме је у поступку исправке граница суседних 
катастарских парцела дато у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, на захтев новог власника може 
се изменити уговор о закупу тако што ће на место дотадашњег закупца, ступити нови власник катастарске 
парцеле. 

Уз захтев за измену уговора о закупу из става 3. овог члана доставља се доказ о праву својине на 
катастарској парцели, основ стицања са потврдом пореске управе о измирењу пореза по основу стицања 
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права својине или са потврдом пореске управе о ослобођењу од пореске обавезе и изјава власника да 
прихвата све обавезе дотадашњег закупца из уговора о закупу. 

По захтеву из става 1. и 3. овог члана, на предлог надлежног Одељења, Председник општине 
доноси Решење којим се мења закупац, тако што ће на место, односно поред дотадашњег закупца ступити, 
нови власник. 

На основу Решења из става 5. овог члана закуподавац закључује са новим власником, уговор о 
закупу, односно уговор о измени уговора о закупу, у року од 30 дана од дана доношења Решења новом 
власнику, који по потписивању представља основ за промену уписа закупца у јавној књизи о евиденцији 
непокретности и правима на њима. Права и обавезе за новог закупца настају даном уписа права закупа у 
јавној књизи о непокретностима и правима на њима. 

 
 

7. Претварање права закупа у право својине 

 

Члан 50. 

 
Право закупа на изграђеном, односно неизграђеном грађевинском земљишту које је стечено 

уговором о закупу у трајању од најмање 50 година, закљученом у складу са ранијим законима о планирању 
и изградњи, претвара се у право својине по измирењу укупне закупнине, о чему одељење Општинске 
управе надлежно за послове финансија издаје потврду. 

 
8. Размена грађевинског земљишта 

   
Члан 51. 

 
Размена грађевинског земљишта у јавној, задружној и приватној својини врши се непосредном 

погодбом, по тржишним условима, у складу са законом, подзаконским актима и овом Одликом, под 
следећим условима: 

 
1. Ако је таква размена у интересу Републике Србије, Аутономне Покрајине или јединице 

локалне самоуправе, односно ако се тиме обезбеђују већи приходи за носиоца права 
јавне својине или бољи услови за ефикасно вршење његових права и дужности; 

2. Ако се непокретности размењују по тржишним условима; 
3. Ако се, у случају да је тржишна вредност непокретности у јавној својини већа од тржишне 

вредности непокретности која се прибавља у јавну својину  на име размене, уговори 
разлика доплате у новцу у року од 30 дана од дана закључења уговора; 

 
Одлуку о размени грађевинског земљишта у јавној својини Општине Пландиште доноси 

Председник општине, на предлог Комисије. 
Предмет размене може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. 
Под разменом грађевинског земљишта подразумева се отуђење грађевинског земљиштаиз јавне 

својине, као и прибављање грађевинског земљишта у јавну својину Општине Пландиште, па се одредбе о 
прибављању и отуђењу непокретности из јавне својине Општине Пландиште сходно примењују и на 
поступак размене изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта. 

Тржишну вредност грађевинског земљишта које се размењује утврђује надлежни орган 
Министарства финансија – пореске управе. 

Уговор о размени непокретности потписује Председник општине, односно друго лице које он 
овласти, по прибављенојх сагласности Заштитника имовинских права општине. 
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V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 51. 

 

Захтеви за располагање грађевинским земљиштем у јавној својини општине, као и други захтеви 
поднети до дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се у складу са овом одликом. 

 

Члан 52. 

 

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: 011-31/2017-I 
Дана: 06.10.2017. године 
П л а н д и ш т е  

 
 
 
 
                       ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.  
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189. 
 

На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 40. став 1. тачка 6.  Статута Општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 
дана 06.10.2017. године, донела је 

 
П Р О Г Р А М  

ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. 
ГОДИНУ 

 
 

Овим Програмом отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2017. 
Годину (у даљем тексту: Програм) обухваћене су парцеле предвиђене за отуђење у 2017. Години (опремљене 
или у поступку припреме), утврђује се рок за покретање и спровођење поступка отуђења, као и поступак и начин 
давања у закуп грађевинског земљишта. 

Програм се заснива на решењима и условима предвиђеним законима, подзаконским актима и 
Одлукама Општине Пландиште. Отуђење грађевинског земљишта које се налази у јавној својини Општине 
Пландиште спроводи се у поступку јавног надметања или прикупљањем писмених понуда на основу 
спроведеног јавног огласа, по тржишним условима. Изузетно, грађевинско земљиште може се отуђити и по 
цени која је мања од тржишне цене или се може отуђити без накнаде, уз претходно прибављену сагласност 
Владе, а на начин и под условима пропшисаним законом. 

За отуђење грађевинског земљишта у 2017. години предвиђене су следеће парцеле: 
 

СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

Катастарска 
парцела број 

Лист непокретности Катастарска општина Улица и број Површина Ha a m2 

127/1 1886 Пландиште Ђуре Јакшића 
(радна зона 

Запад) 

1 20 48 

127/5 1886 Пландиште Ђуре Јакшића 
(радна зона 

Запад) 

1 02 68 

127/3 1886 Пландиште Ђуре Јакшића 
(радна зона 

Запад) 

1 43 73 

1408/1 1886 Пландиште Николе Пашића 2 70 

1408/32 1886 Пландиште Николе Пашића 2 70 

1408/31 1886 Пландиште Николе Пашића 2 70 

1408/30 1886 Пландиште Николе Пашића 4 05 

1408/29 1886 Пландиште Николе Пашића 2 70 

1408/28 1886 Пландиште Николе Пашића 2 70 

1408/27 1886 Пландиште Николе Пашића 2 70 

1408/26 1886 Пландиште Николе Пашића 2 70 

1408/25 1886 Пландиште Николе Пашића 2 70 

1408/24 1886 Пландиште Николе Пашића 4 05 

1395/23 1886 Пландиште Николе Пашића 4 20 

1395/22 1886 Пландиште Николе Пашића 3 78 

1395/21 1886 Пландиште Николе Пашића 3 78 
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1395/20 1886 Пландиште Николе Пашића 3 78 

1395/19 1886 Пландиште Николе Пашића 3 78 

1395/18 1886 Пландиште Николе Пашића 3 78 

1395/17 1886 Пландиште Николе Пашића 3 78 

1395/16 1886 Пландиште Николе Пашића 3 78 

412 58 Барице Маршала Тита 18 20 

183/2 229 Дужине Личка 14 29 

1394/13 1886 Пландиште Његошева 9 52 

21/11 47 Банатски Соколац Пашњачка 8 89 

 
Отуђење наведених парцела спроводи се у складу са законом и Одлуком о грађевинском земљишту 

Општине Пландиште, у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда. Текстом Јавног огласа 
ближе ће се дефинисати поступак и начин отуђења, као и сви параметри за изградњу објеката на наведеним 
парцелама у складу са важећим планским актом. 

Непокретности у јавној својини могу се отуђити из јавне својине непосредном погодбом, али не испод, 
од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то 
представља једино могуће решење, уз посебно образложење разлога оправданости и целисходности отуђења 
и разлога због којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених 
понуда. Парцеле које представљају предмет отуђења непосредном погодбом немогуће је унапред предвидети 
програмом, те су поступак и услови отуђења ближе дефинисани Одлуком о грађевинском земљишту Општине 
Пландиште. 

Отуђење осталих парцела – грађевинског земљишта у јавној својини Општине Пландиште које нису 
обухваћене овим Програмом могуће је спровести уколико су испуњени услови предвиђени законом и важећом 
планском документацијом и уколико је њихово отуђење од интереса за Општину Пландиште.  

 
Овај Програм биће објављен у „Службеном листу Општине Пландиште“ и на интернет страници 

општине. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 464-69/2017-I 
Дана: 06.10.2017. године 
П л а н д и ш т е 

 
 
                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                    Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.  
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190. 
 

На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, 
бр. 101/2015) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 06.10.2017. године, 
доноси 

 
 

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Програмом планирају се приходи који ће бити остварени од накнаде за коришћење минералних 
сировина на подручју општине Пландиште, као и план коришћења тих средстава. 

 
Члан 2. 

 
Средства из члана 1. овог Програма ће се користити за унапређење услова живота локалне заједнице, 

а посебно за изградњу инфраструктуралних објеката и других објеката у циљу побољшавања услова живота, 
на који сагласност даје надлежни орган аутономне покрајине Војводине. 

 
Члан 3. 

 
За реализацију Програма панирају се средства предвиђена буџетом, као приход остварен наплатом 

накнаде за коришћење минералних сировина на територији општине Пландиште за 2017. годину у износу од 
3.700.000,00 динара, заједно са пренетим средствима из 2016. године. 

 
Члан 4. 

 
Средства из члана 3. ове Одлуке користиће се за: 

 
1. Завршетак изградње канализације употребљених вода насеља Пландиште у износу од 

3.000.000,00 динара. 
2. Изградња зона непосредне санитарне заштите изворишта за водоснабдевање насељених 

места на подручју општине у износу од 700.000,00 динара. 
 

Члан 5. 
 

Финансирање односно суфинансирање активности предвиђене овим Програмом вршиће се у складу 
са приливом средстава остварених наплатом накнаде за коришћење минералних сировина на територији 
општине Пландиште. 
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Члан 6.  

 
Уколико се планирани приходи не остварују, овлашћује се председник општине Пландиште да утврди 

приоритетне активности. 
Одобрење за финансирање сваког појединачног пројекта односно активности даје председник 

општине. 
 

Члан 7. 
 

Сагласност на овај Програм након усвајања истог на седници Скупштине општине Пландиште, даје 
надлежни орган Аутономне покрајине Војводине. 

 
Члан 8. 

 
Програм ступа на снагу даном добијања сагласности од стране надлежног органа Аутономне покрајине 

Војводине, а објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“ најкасније осам дана од дана доношења. 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 310-7/2017-I 
Дана: 06.10.2017. године 
П л а н д и ш т е  

 
 
                       ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                    Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.  
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191. 
 

На основу члана 10. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и члана 20. 
став 1. тачка 4. Оснивачког акта Јавног предузећа „Полет“ Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“ бр. 
27/2016) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 
16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 06.10.2017. године, 
доноси 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ 
СРЕДСТАВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност Јавном предузећу „Полет“ Пландиште за отуђење средстава у јавној својини која 
су пренета на коришћење предузећу, и то: Поливинилских цеви Фи 800, дужине 6м у дужини од 360м и 
булдожера са гусеницама ТГ Т75, са депоније, старог око 40 година, а у складу са утврђеним тржишним 
вредностима. 
 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 023-99/2017-I 
Дана: 06.10.2017. године 
ПЛАНДИШТЕ 

 
 

                       ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                    Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.  
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192. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/2007 - др. закон), чланa 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 - др. закон) и чланa 40. став 1. тачка 31. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 
06.10.2017. године, донела је 
 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 

 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником уређује се право на коришћење, начин и време коришћења службених мобилних 
телефона изабраних, постављених и запослених лица у органима општине Пландиште, у циљу благовременог 
и ефикасног извршавања службених послова из оквира права и дужности општине, поверених послова 
Републике и доступности корисника мобилног телефона, у свако време, за службене потребе. 

 
 

Члан 2. 
 

Право на доделу и коришћење мобилног телефона са припадајућом картицом и претплатничким 
бројем за службене потребе, сходно овом правилнику, имају следећи функционери и службеници на положају (у 
даљем тексту: Корисници): 

 
1. Председник општине; 
2. Заменик председника општине; 
3. Помоћници председника општине; 
4. Председник Скупштине општине; 
5. Заменик председника Скупштине општине; 
6. Начелник општинске управе; 
7. Заменик начелника општинске управе; 
8. Секретар Скупштине општине; 
9. Чланови Општинског већа; 
10. Одборници Скупштине општине. 

 
Право на коришћење службеног мобилног телефона имају и сви запослени у Општинској управи (у 

даљем тексту: Корисници). 
 
 

Члан 3. 
 

О праву на коришћење службеног мобилног телефона функционера, службеника на положају и 
чланова Општинског већа одлучује Председник општине. 

О праву на коришћење службеног мобилног телефона Одборника скупштине општине одлучује 
Председник скупштине. 
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О праву на коришћење службеног мобилног телефона запослених у Општинској управи одлучује 

Начелник Општинске управе. 
 

 
Члан 4. 

 
Корисници имају обавезу да, без ограничења и изузетака, буду доступни за комуникацију, у току и ван 

радног времена. 
 

 
Члан 5. 

 
Забрањено је давање на коришћење другим лицима службени мобилни телефон, који се Корисницима 

додељује на коришћење. 
 

 
Члан 6. 

 
Квар на мобилном телефону Корисник је дужан да без одлагања, писмено, пријави лицу које одлучује о 

праву на коришћење службеног мобилног телефона из члана 3. овог Правилника. 
Корисници имају право и обавезу да, службене мобилне телефоне, користе у службене сврхе, да их 

користе са пажњом и чувају од оштећења или квара и евентуалних злоупотреба. 
 
 

Члан 7. 
 

Евентуалну крађу или губитак службеног мобилног телефона Корисник је дужан да без одлагања, а 
најкасније у року од 24 часа, пријави лицу које одлучује о праву на коришћење службеног мобилног телефона, 
из члана 3. овог Правилника, уз копију извршене пријаве надлежном органу унутрашњих послова ако је у 
питању крађа, у супротном, запослени је дужан да сноси насталу штету. 

 
 

Члан 8. 
 

Корисници имају право на замену мобилног телефона сваке две године.  
Изузетно, мобилни телефон дат на коришћење за службене потребе, може се заменити пре рока 

наведеног у ставу 1. овог члана и у случају немогућности његове поправке, уз писмену констатацију овлашћеног 
сервиса. 

Корисник након извршене замене, под условима из овог члана, дужан је да врати мобилни телефон 
који је добио на коришћење. 

 
 

Члан 9. 
 

Корисници којима нестане мобилни телефон, као и корисници којима престане право на коришћење 
мобилног телефона и картице за службене потребе, без обзира на основ престанка, а мобилни телефон и 
картицу не врате, дужни су надокнадити њихову тржишну вредност. 

Кориснику се може одобрити да задржи картицу, уз обавезу преузимања плаћања рачуна од дана 
престанка права на коришћење картице за службене потребе. 
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Члан 10. 

 

Месечни износ трошкова коришћења мобилног телефона и картице за службене потребе 
признаје се, на терет буџета Општине Пландиште, без урачунатог ПДВ-а и без пореза на употребу 

мобилног телефона у износу од: 

 
1. Председник општине износ до 4.000,00 динара; 
2. Заменик председника општине износ до 4.000,00 динара; 
3. Помоћници председника општине износ до 2.000,00 динара; 
4. Председник Скупштине општине износ до 4.000,00 динара; 
5. Заменик председника Скупштине општине износ до 1.000,00 динара; 
6. Начелник општинске управе износ до 4.000,00 динара; 
7. Заменик начелника општинске управе износ до 2.000,00 динара; 
8. Секретар Скупштине општине износ до 4.000,00 динара; 
9. Чланови Општинског већа износ до 500,00 динара; 
10. Одборници Скупштине општине износ до 500,00 динара; 
11. Начелници одељења износ до 1.000,00 динара; 
12. Возачи износ до 1.000,00 динара; 
13. Остали запослени у Општинској управи износ до 500,00 динара. 

 
 

Члан 11. 
 

Евиденција о трошковима коришћења мобилног телефона у складу са овим Правилником, води се на 
месечном нивоу. 

Корисник који прекорачи износ предвиђен за коришћење мобилног телефона утврђен овим 
Правилником, сам сноси трошкове преко одобреног износа. 

Ради обезбеђивања наплате трошкова из претходног става, Корисници потписују изјаву о сагласности 
за обустављање дела зараде на име измирења трошкова рачуна преко одобреног износа, уколико исти износ 
не уплате на жиро рачун Општинске управе у року од три дана од дана пријема обавештења о износу 
телефонског рачуна. 

Корисници потписују реверс приликом преузимања мобилног телефона. 
Образац изјаве и реверса чине саставни део овог Правилника. 

 
 

Члан 12. 
 

Трошкови који настану коришћењем мобилног телефона и картице за службене потребе преко износа 
наведеног у члану 10. овог Правилника могу се надокнадити кориснику у целости или делимично, ако је до 
прекорачења утврђеног износа дошло због потребе посла. 

О захтеву функционера, службеника на положају и чланова Општинског већа за одобравање 
прекорачења утврђеног износа решењем одлучује Председник. 

О захтеву Одборника скупштине општине за одобравање прекорачења утврђеног износа решењем 
одлучује Председник скупштине. 

О захтеву запослених лица у Општинској управи за одобравање прекорачења утврђеног износа 
решењем одлучује Начелник Општинске управе. 
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Члан 13. 

 
По губитку права на коришћење мобилног телефона и картице за службене потребе, Kорисник је дужан 

вратити мобилни телефон и картицу у року од три дана од дана престанка права, осим, ако му се одобри, у 
складу са чланом 9. став 2. овог Правилника, задржавање картице, када је дужан вратити само мобилни 
телефон. 

У случају да корисник не поступи у складу са ставом 1. овог члана, Општинска управа покренуће 
поступак за накнаду штете. 
 

 
Члан 14. 

 
Евиденцију о месечним трошковима коришћења мобилног телефона у складу са овим Правилником, 

води запослени у Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску 
администрацију Општинске управе Општине Пландиште. 

Евиденцију о додељеним мобилним телефонима води радник запослен на пословима координатора 
канцеларије за младе и осталим повереничким пословима. 
 
 

Члан 15. 
 

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

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 345-20/2017-I 
Дана: 06.10.2017. године 
П л а н д и ш т е 

 
                        ПРЕДСЕДНИК  
             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р. 
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Образац реверса 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Пландиште 

Општинска управа  

Број: 

Дана: 

 

 

 

 

Р Е В Е Р С  бр. ____ 

 

 

Ја, ...................................................................., задужујем мобилни телефон марке 

...............................................модел – са серијским (ИМЕИ) бројем ..................... и изјављујем да ћу у 

случају престанка функције, односно радног односа у органима Општине Пландиште, вратити 

наведени мобилни телефон. 

 

Запосленом се ограничава право на коришћење мобилног телефона до износа од 

.................................... динара, без укључене додатне услуге роминга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобилни телефон задужио                                                                 Мобилни телефон издао                                                                                                         

 

______________________                                                                     ____________________ 
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Образац изјаве изабраних и постављених лица у органима Општине Пландиште 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Пландиште 

Општинска управа 

Број: 

Дана: 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

Ја, ...................................................................., корисник картице за мобилни телефон број 

..................................... сагласан-а сам да ми се од плате, одмах након испостављања телефонског 

рачуна обустави износ прекорачења дозвољених месечних трошкова коришћења службених 

мобилних телефона, уколико исти износ не уплатим на жиро рачун Општинске управе у року од 

три дана од дана пријема обавештења о износу телефонског рачуна. 

 

 

У Плнадишту,  

 

дана....................године 

 

 

 

Потпис корисника картице за мобилни телефона 

 

  ........................................................ 
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Образац изјаве запослених лица у Oпштинској управи 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Пландиште 

Општинска управа 

Број:  

Дана: 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

Ја, ...................................................................., корисник картице за мобилни телефон број  

.....................................сагласан-а сам  да  ми  се  од  плате,  одмах  након  испостављања  телефонског  

рачуна обустави износ прекорачења дозвољених месечних трошкова коришћења службених 

мобилних телефона. 

 

 

У Пландишту,  

 

дана....................године 

 

 

 

Потпис корисника картице за мобилни телефона 

 

             ........................................................ 
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193. 
 

На основу члана 55.  став 3.  тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - 
Одлука УС) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници 
одржаној дана 06.10.2017. године, донела је 

 
 

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА 
 

 
I 

 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови  Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ 

Велика Греда који су именовани  као представници запослених, пре истека мандата: 
 
1. ДАНКА ТОЉ из Пландишта и 
2. АНДОР ДУЛКА из Јерменоваца 
 
 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС)  утврђено 
је да  мандат чланова  школског одбора траје четири године  и прописано је када  ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове  школског одбора.  

Данка Тољ из Пландишта разрешава се чланства у Школском одбору Основне школе „Јован 
Стерија Поповић“ Велика Греда на основу изречене мере просветног инспектора  број 614-12/2017-
03-IV од 11.09.2017. године и на основу поднете оставке од 11.09.2017. године сходно члану 55. став 
3. тачка 1.  Закона о основама система образовања и васпитања васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС).   

 
Андор Дулка из Јерменоваца разрешава се чланства у Школском одбору Основне школе 

„Јован Стерија Поповић“ Велика Греда пошто је 01. септембра 2017. године поднео захтев за 
разрешење са функције члана  Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика 
Греда због одласка у пензију сходно члану 55 став 3. тачка 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично 
тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС).   
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Данка Тољ и  Андор Дулка именовани су за   чланове Школског одбора Основне школе 

„Јован Стерија Поповић“ Велика Греда Решењем Скупштине општине Пландиште, број:  02-75/2014-I  
од 27.11.2014. године („Сл лист општине Пландиште“, број: 21/2014), као представници запослених. 
 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 
28.09.2017. године, као овлашћени предлагач, утврдила је Предлог Решења о разрешењу два члана  
Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и доставила га Скупштини 
Општине Пландиште на разматрање и усвајање.  

    
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
У смислу члана 54. став 15. Закона о основама о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 
и 62/2016 - Одлука УС), ово решење је коначно у управном поступку.  

                        
Решење доставити: 

 
1. Данки Тољ из Пландишта, Синђелићева 22, 
2. Андору Дулки из  Јерменоваца, Братства јединства 72, 
3. Основној школи „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, 
4. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине  и 
5. Архиви. 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-82/2017-I 
Дана: 06.10.2017. године       
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                                              Ендре  Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.  
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194. 
 

Нa основу члана 54. и 55 .Закона о основама о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - 
Одлука УС), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници 
одржаној дана 06.10.2017. године, донела је 

 
 

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА 
 

 
I 

 
ИМЕНУЈУ СЕ  за чланове  Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда  

 
1. ДРАГАНА ЛЕОНТИЈЕВИЋ из Пландишта, Јована Цвијића 2  и 

 
2. АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВСКИ из Хајдучице, Јанка Чмелика 1  

 
као представници запослених. 

 
II 

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

Велика Греда именованог решењем Скупштине општине Пландиште број: 02-75/2014-I  од  27.11.2014. године 
(„Службени лист општине Пландиште“, број  21/2014). 

 
III 

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
 
Чланом 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС), утврђен 
је састав и именовање ограна 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. 

 
Наставничко веће Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, као овлашћени 

предлагач, предложило је  да се за чланове Школског одбора  Основне школе „Јован Стерија 
Поповић“ Велика Греда  именују Драгана Леонтијевић из Пландишта, Јована Цвијића 2  и 
Александар Стојановски из Хајдучице, Јанка Чмелика 1, што је у складу са  чланом 54.  Закона о 
основама система образовања и („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - 
аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС). 

  



Стр  -656-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 24         06.10.2017. 

 
Чланом 55. став 4. Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - 
Одлука УС) предвиђено је да изборни период новоименованих  чланова органа управљања  траје до 
истека мандата органа управљања . 

 
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 28.09.2017. 

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

 
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
У смислу члана 54. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС), ово 
решење је коначно у управном поступку. 

 
Решење доставити: 

 
1. Драгани Леонтијевић, Пландиште, Јована Цвијића 2, 
2. Александру Стојановском, Хајдучица, Јанка Чмелика 1,   
3. Основној школи „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда,   
4. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и 
5. Архиви. 

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-85/2017-I 
Дана: 06.10.2017. године      
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 
 

                                                                  
                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                                Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р. 
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195. 
 

На основу члана 45. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 
16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 46. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени 
лист Општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 
06.10.2017. године донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ 

 
 

I 
 

ЖАКЛИНА ГРОЗДАНОВСКИ из Пландишта РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе. 

          
                     

II 
 

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
  
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-76/2017-I 
Дана: 06.10.2017. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                       

 
 
 
                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                           Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р. 
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196. 

 
На основу члана 45. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, 

бр.16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 46. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени 
лист Општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 
06.10.2017. године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ 

 
 
I 

 
ЛИДИЈА ДРАГИЋ из Пландишта БИРА СЕ за члана Комисије за кадровска, административна питања и 

радне односе.  
 
                 

II 
 

Мандат Лидије Драгић, члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе траје до 
истека мандата Скупштине општине Пландиште која ју је бирала. 

 
 

III 
 

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-77/2017-I 
Дана: 06.10.2017. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                       

 
 
 
                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмент, с.р. 
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197. 
 
 

На основу члана 44. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени лист 
Општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Комисијa за месне заједнице на седници одржаној дана 
02.10.2017. године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
 

I 
 

ОЛИНА РОДИЋ из Велике Греде БИРА СЕ за заменика председника Комисијe за месне заједнице. 
 
 

II 
 

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 

 

                                                                                              
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОМИСИЈА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
Број: 02-90/2017-I 
Дана: 02.10.2017. године 
ПЛАНДИШТЕ                                    
 
                                    

 
 
                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                      КОМИСИЈЕ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
                                                      Арпад Ендрес, с.р. 
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198. 
 

На основу чланова 7. 14. и члан 15. Закона о јавном здрављу („Сл. гласник РС“. бр. 15/2016 
годину,  члана 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 
101/2016 - др. закон) и члана 15. и члана 61. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине 
Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), председник општине дана 03.10.2017. доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 
ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА 

 
 
I 
 

У Радну групу за израду Плана јавног здравља именују се: 
 
 

1. Олга Димитровски, дипломирани политиколог 
2. Светлана Тадић, дипломирани економиста 
3. Наташа Боројевић, мастер аналитичар заштите животне средине 
4. Софија Трбојевић, економиста 
5. Ана Грабеж, виша медицинска сестра  
6. Валентина Ангелов Лукенић, економски техничар 
7. Милица Клипа, психолог 

 
II 
 

Задатак Радне групе је израда Плана јавног здравља за општину Пландиште која се састоји 
из следећих фаза: 

 
1. Припрема за планирање јавног здравља; 
2. Израда слике здравља (здравственог профила); 
3. Израда плана јавног здравља (дугорочни стратешки документ) у  који спада одређивање 

визије, мисије, принципа вредности и циљева на којима се план заснива; 
4. Израда акционог плана; 
5. Успостављање система праћења и извештавања спровођења јавног здравља; 
6. План јавног здравља се израђује за период 2018-2025 године. 
 

III 
 

Решење објавити у Службеном листу општине Пландиште. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:02-88/2017-II 
Дана: 03.10.2017. 
П л а н д и ш т е  

   
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   
   Јован Репац, мастер економиста, с.р.                                                                     
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199. 
 

На основу чланова 7. 14. и члан 15. Закона о јавном здрављу („Сл. гласник РС“. бр. 15/2016 
годину,  члана 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 
101/2016 - др. закон) и члана 15. и члана 61. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине 
Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), председник општине дана  03.10.2017. доноси  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА 
 
 
I 
 

Именује се  Александра Одавић Мак дипл. правник, начелник Општинске управе, за 
координатора за израду Плана јавног здравља. 

 
 

II 
 

Задатак координатора је формирање  Радне групе и организација рада за израду слике  
јавног здравља. 

 
 

III 
 

Решење објавити у Службеном листу општине Пландиште. 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:02-89/2017-II 
Дана:03.10.2017. 
П л а н д и ш т е  

 
 
       

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
    Јован Репац, мастер економиста, с.р. 
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200. 

 
И С П Р А В К А  

 

 У „Службеном листу општине Пландиште“, бр. 23 од 29.10.2017. године у Садржају на страни 
583 уместо броја 175. треба да стоји број: 180., а уместо броја 176. треба да стоји 181. 

 

        

 

 
                                                                                 ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
                                                                                    Золтан Ковач, дипл. правник, с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

 
 

182. Одлука o изменама и допунама 
Oдлуке о буџету Oпштине Пландиште 
за 2017. годину (Трећи допунски буџет) 

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

 
 
584 

183. Одлука o максималном броју 
запослених на неодређено време 
за Организационе облике у 
систему Oпштине Пландиште за 
2017. годину 

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

 
 
 
 
596 

184. Одлука о социјалној заштити општине 
Пландиште 

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

 
597 

185. Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о месним заједницама 

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

 
617 

186. Одлука о прихватању иницијативе за 
успостављање сарадње и 
удруживања са градовима и 
општинама у сливу Горњи Дунав – 
леве притоке – Банатски водотоци 

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

 
 
 
 
620 

187. Одлука о висини закупнине за 
пословни простор 

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

 
621 

188. Одлука о грађевинском земљишту ................................................................................. 625 
189. Програм  отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини општине 
Пландиште за 2017. годину 

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

 
 
641 

190. Програм коришћења средстава од 
наплате накнаде за коришћење 
минералних сировина на подручју 
општине Пландиште за 2017. годину 

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

 
 
 
643 

191. Решење о давању сагласности Јавном 
предузећу „Полет“ Пландиште за 
отуђење средстава у јавној својини 

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

 
 
645 

192. Правилник о коришћењу службених 
мобилних телефона 
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Греда 

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

 
 
 
653 
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195. Решење о разрешењу члана Комисије 
за кадровска административна питања 
и радне односе 
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196. Решење о избору члана Комисије за 
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Стр  -664-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 24         06.10.2017. 

 
КОМИСИЈА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

 
 

 
ИСПРАВКА 

 
 

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

197. Решење о избору заменика 
председника Комисије за месне 
заједнице 
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198. Решење о именовању Радне групе 
за израду Плана јавног здравља 
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199. Решење о именовању 
координатора за израду 
Плана јавног здравља 
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