
   

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 
 

Година XXVIII Број 17 28.12.2012. 
Годишња претплата 
1450,00 динара 

 
142.                   
             На основу члана 191. став 1. Устава Републике Србије (''Службени гласник Републике 
Србије '', број 98/06), члана 20. став 1. тачка 33. и члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије '', број 129/07), и члана 15. став 1. тачка 35, 
члана 40. став 1. тачка 1. и члана 96. Статута Општине Пландиште (''Службени лист општине 
Пландиште'', број 16/2008) Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 27.12.2012. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА  
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
Члан 1. 

 
             У Статуту општине Пландиште (''Службени лист општине Пландиште'', број 16/2008), члан 
5. мења се и гласи:  

  ''На територији Општине у равноправној службеној употреби је српски језик и ћирилично 
писмо, као и језици националних мањина: мађарски језик, македонски језик, румунски језик и 
словачки језик и њихова писма.'' 
 

Члан 2. 
 

             У члану 8. став 2. мења се и гласи: 
 ''Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија, Аутономна Покрајина 

Војводина, Општина Пландиште, назив органа исписан на српском језику и ћириличним писмом, 
као и на мађарском, македонском, румунском и словачком језику и њиховим писмима и грбом 
Републике Србије у средини.'' 
 

Члан 3. 
 

             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
Општине Пландиште.'' 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 110-12/2012-01 
Дана: 27.12.2012. године        ПРЕДСЕДНИК  
П Л А Н Д И Ш Т Е              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Раде Клашња, дипл.правник, с.р. 
                                                                                                      



 - 426 -       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   Број:17   28.12.2012. 

 

Стр 
 
 
                                                                                      
143.                                                                                                                               

На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. 
гласник РС», бр.119/12), члан 60. а у вези са чл. 6. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(«Сл. гласник РС», бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 40. став 1. тачка 7.Статута општине 
Пландиште («Службени лист општине Пландиште» бр.16/08),  Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној  27.12.2012. године, доноси  
 
 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком уређују се условни отпис камата и мировање обавезе плаћања неплаћених  

изворних  прихода доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године, услови и обим 
отписа обрачунате, а неплаћене камате на обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. 
октобром 2012. године по основу одређених локалних јавних прихода, као и отпис камате у 
другим случајевима прописаним овом  одлуком  за обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. 
октобром 2012. године.  
 

Члан 2. 
 

Изрази који се користе у овој одлуци  имају следеће значење:  
 

1) Порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице, које на дан 31. 
октобра 2012. године има доспеле, а неплаћене обавезе по основу изворних  јавних прихода;  

2) Локални јавни приходи су јавни приходи које утврђују, наплаћују и контролишу 
јединице локалне самоуправе на основу закона, односно одлука њихових скупштина, и то:  

- порез на имовину правних лица; 
- порез на имовину физичких лица; 
- порез на акције на име и удела; 
- самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу; 
- локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору; 
- накнада за заштиту и инапређење животне срњедине; 
3) Главни порески дуг је дуг по основу обавеза доспелих за плаћање закључно са 31. 

октобром 2012. године, а који је евидентиран у пореском рачуноводству  надлежног одељења 
јединице локалне самоуправе, на дан 31. октобра 2012. године;   

4) Камата је износ обрачунате камате на главни порески дуг;  
5)Текуће обавезе су обавезе по основу свих локалних јавних прихода које периодично 

доспевају за плаћања у смислу пореских прописа и градских одлука  почев од 1. јануара 2013. 
године;  

6) Велики порески обвезник је правно лице које је, према прописима који уређују 
рачуноводство и ревизију, разврстано као велико правно лице;  

7) Мали порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице које није 
велики порески обвезник у складу са тачком 6) овог члана.  

8) Надлежни орган је Општинска управа-Служба за локалну пореску администрацију, код 
које се порески обвезник задужује обавезама по основу локалних јавних  прихода.  
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Члан 3. 
 

Главни порески дуг који није измирен до дана ступања на снагу ове одлуке, мирује од 1. 
јануара 2013. године, на начин и по поступку прописаним овом одлуком.  

Малом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2014. године.  
Великом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2013. године.  
Порески обвезник коме је одложено плаћање пореског дуга, односно за чију наплату је 

покренут поступак принудне наплате, остварује право на мировање главног пореског дуга у 
смислу става 1. до 3. овог члана.  

Надлежни орган, по службеној дужности, утврђује мировање главног пореског дуга у 
случају из става 1. до 3. овог члана, као и у случају када је, ради принудне наплате пореског дуга, 
установљена забрана располагања новчаним средствима на текућем рачуну.  

Изузетно, право на мировање главног пореског дуга за чију наплату је покренут поступак 
принудне наплате, осим у случају када је ради принудне наплате пореског дуга установљена 
забрана располагања новчаним средствима на текућем рачуну, односно за који је одобрено 
одлагање плаћања дуга, остварује се на основу захтева који порески обвезник, у писаној форми, 
подноси надлежном органу.  

 
 

Члан 4. 
 

За време мировања главног пореског дуга до његове отплате у целости, не тече камата.  
За време мировања, главни порески дуг се валоризује индексом потрошачких цена, почев 

од 1. новембра 2012. године до отплате дуга у целости. 
 

 
Члан 5. 

 
Порески обвезник стиче право на мировање главног пореског дуга ако обавезе доспеле 

за плаћање, почев од 1. новембра 2012. године до 31. децембра 2012. године, плати најкасније 
до 31. јануара 2013. године.  

Порески обвезник којем је утврђено право на мировање пореског дуга, дужан је да од 1. 
јануара 2013. године редовно плаћа текуће обавезе. 

 
 

Члан 6. 
 

Пореском обвезнику који изврши уплату главог пореског дуга у целости, извршиће се 
отпис камате. 

Малом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе, отписаће се 50% камате 
по истеку 2013. године, а преостала камата по истеку 2014. године.  
 Великом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе отписаће се 50% камате 
по истеку првог полугодишта 2013. године, а преостала камата по истеку другог полугодишта 
2013. године. 

Отпис камате, као и обавезе из става 1., 2. и 3. овог члана, врши надлежни орган по 
службеној дужности. 
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Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао 
само камату, а који до 31. јануара 2013. године измири пореске обавезе за новембар и децембар 
2012. године, надлежни орган по службеној дужности отписује камату.  

 
 

Члан 7. 
 

Пореском обвезнику који, у периоду мировања главног пореског дуга, престане да 
редовно измирује текуће обавезе, главни порески дуг увећава се за припадајућу камату 
обрачунату у складу са прописом који уређује порески поступак и пореску администрацију, на 
први дан месеца који следи месецу у којем није измирио своју текућу обавезу.  

Над пореским обвезником који, у периоду плаћања главног пореског дуга на рате, не 
измири текућу обавезу или рату, надлежни орган одмах спроводи поступак принудне наплате 
сходно пропису који уређује порески поступак и пореску администрацију.  

 
 

 
Члан 8. 

 
 Порески обвезници из члана 6., става 2. и 3. ове одлуке стичу право на плаћање главног 
пореског дуга на 24 месечне рате, без средстава обезбеђења, и то: 
 - мали порески обвезник, почев од 1. јануара 2015. године; 
 - велики порески обвезник, почев од 1. јануара 2014. године. 
 За време плаћања главног пореског дуга на рате порески обвезник је дужан да редовно 
плаћа текуће обавезе. 
 
 

Члан 9. 
 
 Ако се главни порески дуг измири до 31. децембра 2014. године, надлежни орган 
отписаће камату и: 
 - пореском обвезнику који нема текуће обавезе; 
 - пореском обвезнику чији је главни порески дуг настао по основу једнократне пореске 
обавезе;  
 - предузетнику који је брисан из прописаног регистра који се води код надлежног органа. 
 Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао 
само камату, а који нема текуће обавезе, надлежни орган по службеној дужности отписује камату.  
 
 

Члан 10. 
 

 У периоду од 1. новембра 2012. године до краја периода мировања главног пореског дуга, 
прекида се застарелост права на наплату пореског дуга, а период за који је утврђено мировање 
пореског дуга не урачунава се у рок застарелости. 
 За период мировања главног пореског дуга продужава се рок апсолутне застарелости тог 
дуга. 
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Члан 11. 
 

 На дан ступања на снагу ове одлуке, надлежни орган прекида поступке принудне 
наплате. 
 
 

 
Члан 12. 

 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу 

општине Пландиште«. 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШИТНА ОПШТИНЕ 
Број: 433-10/2012-01 
Дана: 27.12.2012. године 
П л а н д и ш т е  
 
   

                                     ПРЕДСЕДНИК  
                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                            Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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144. 
 

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 116/2008), 
члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008) и 
члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист 
Општине Пландиште“, бр. 9/2012) Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној 
дана 28.12.2012. године донело  

 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 

 
I 
 

             УСВАЈА СЕ План јавних набавки за 2013. годину. 
 
 
 
 

                                                                        II 
 
             Закључак и План објавити у ''Службеном листу Општине Пландиште''. 
 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 4-88/2012-01 
Дана: 28.12.2012. године 
ПЛАНДИШТЕ 
 
                      
 
                                                                                   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   
                                   Ендре Сабо, дипл.инж. производног менаџмента, с.р. 
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145. 

План јавних набавки за 2013.  годину 
 

Табела 1. 

 

  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

Редни 

број 
Предмет набавке 

Специ

фикац

ија 

Процењена вредност 

Врста 

поступка 

Оквирно 

време 

покретања 

поступка 

Оквирно 

време 

реализације 

уговора 

Конто 

(планска година) 

Износ на 

конту 

(планска 

година) 

Извор 

финансир

ања 

(планска 

година) 
Укупна По годинама 

  УКУПНО   3.465.000,00               

  

  

ДОБРА 
  

             

    

1. 

Набавка 13 ПЦ, 

ласерских штампача, 

УПС-ова  

 715.000,00  6 јануар јануар 

512221- 

рачунарска 

опрема 

715.000,00 

07-

донација 

од 

осталих 

нивоа 

власти 

2. 
Набавка ПВЦ 

столарије 
 150.000,00  6 март април 

425-текуће 

поправке И 

одржавање зграда 

150.000,00 01-буџет 

3. 
Набавка 

репрезентације 
 400.000,00  6 јануар децембар 

423711- 

репрезентација 
400.000,00 01-буџет 

4. 

Набавка 

канцеларијског 

материјала 

 500.000,00  6 јануар децембар 

426111- 

канцеларијски 

материјла 

500.000,00 01-буџет 

5. Набавка бензина  1.700.000,00  6 фебруар децембар 426411-бензин 1.700.000,00 01-буџет 

 УКУПНО  36.206.825,60        

  

  

УСЛУГЕ 

  

           

   

 

  

6. 

Изградња ЛАН 

мреже у Општинској 

управи –Пландиште 

 600.000,00  6 јануар фебруар 

424911-

специјализоване 

услуге 

600.000,00 01-буџет 
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7. 

Монтажа и уградња 

ПВЦ столарије на 

школи ОШ“Доситеј 

Обрадовић“ Барице-

Пландиште 

 320.000,00  6 април мај 

425-текуће 

поправке И 

одржавање зграде 

320.000,00 01-буџет 

8. 
Зимско одржавање 

путева  
 2.000.000,00 

2013 новембар 

1.000.000,00 

2014 март 

1.000.000,00 

6 новембар март 

424411-услуге 

одржавања 

аутопутева 

2.000.000,00 01-буџет 

9. 

Израда пројекта за 

суфинасирање 

израде пројектне 

документације из 

области 

водоснабдевања – 

Пландиште 

 405.000,00  6 јануар децембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

405.000,00 

07-

донација 

од 

осталих 

нивоа 

власти 

10. 

Израда пројекта за 

суфинасирање 

израде пројектне 

документације за 

одвођење и 

пречишћавање 

фекалних отпадних 

вода – пландиште 

 1.000.000,00  6 јануар децембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

1.000.000,00 

07-

донација 

од 

осталих 

нивоа 

власти 

11. 

Израда пројекта за 

рекултивацију и 

ревитализацију 

напуштеног 

површинског копа 

опекарске глине на 

к.п 829/1, КО Велика 

Греда -* Пландиште 

 3.242.923,60  6 фебруар новембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

3.242.923,60 

07-

донација 

од 

осталих 

нивоа 

власти 

12. 

Израда пројекта за 

рекултивацију и 

ревитализацију 

напуштеног 

површинског  копа 

опекарске глине на 

к.п 223, КО Велика 

Греда -* Пландиште 

 3.638.902,00  1 фебруар новембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

3.638.902,00 

07-

донација 

од 

осталих 

нивоа 

власти 

13. 

Услуге превоз 

ученика основних и 

средњих школа – 

Општина Пландиште 

 25.000.000,00  1 јануар децембар 
422411- превоз 

ученика 
25.000.000,00 01-буџет 

 УКУПНО  37.225.170,00        
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 РАДОВИ          

14. 

Адаптација велике 

сале Општинске 

управе - Пландиште 

 1.500.000,00  6 април септембар 

425-текуће 

поправке И 

одржавање зграде 

1.500.000,00 01-буџет 

15.  

Грађевинско-

молерски радови на 

школи ОШ“Доситеј 

Обрадовић“ Маргита 

- Пландиште 

 400.000,00  6 април април 

425-текуће 

поправке И 

одржавање зграде 

400.000,00 01-буџет 

16. 

Санација рупа на 

локалним путевима у 

Општини Пландишта 

 2.000.000,00  6 април септембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

2.000.000,00 01-буџет 

17. 

Појачано одржавање 

коловоза  локалног 

пута од Банатски 

Соколаца – 

Милетићево- 

Марковићево 

 20.000.000,00  1 мај новембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

20.000.000,00 01-буџет 

18. 

Појачано одржавање 

коловоза  локалног 

пута од Пландиште – 

Велики Гај 

 10.000.000,00  1 мај новембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

10.000.000,00 01-буџет 

19. 

Изградња  прилаза  

са паркинзима код 

ламеле 5 - 

Пландиште 

 3.325.170,00  6 мај новембар 

424911-

специјализоване 

услуге 

3.325.170,00 01-буџет 

 

  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 4-88/2012-01 

Датум: 28.12.2012. године 

ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                                      

                                                                                                                   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                         Ендре Сабо, дипл.инг. прозводног менаџмента, с.р.   
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146. 
 На основу члана 36. Став 4. Закона о превозу у друмском саобраћају (Службени гласник 
РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 15. став 1. Одлуке о ауто 
такси превозу путника (''Службени лист општине Пландиште'' бр. ) и члана 64. став 1. тачка 11. 
Статута општине Пландиште (''Службени лист општине Пландиште'' бр. 16/2008), Општинско 
веће општине Пландиште, доноси  
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКИ НАЈНИЖЕ ЦЕНЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 
 
 

1. 
 
 Овим решењем се утврђује економски најнижа цена ауто такси превоза путника и такси 
тарифа, по којој се ауто такси превоз мора обављати на подручју општине Пландиште.  
 

2. 
 

 Такси тарифа је укупна цена ауто такси превоза коју чине збир појединачних цена и то 
цена за старт, цена по једном пређеном километру, цена по времену чекања и цена по комаду 
пртљага који се превози, и иста се одређује у зависности од доба дана, дана у недељи, празника, 
подручја на коме се обавља превоз. 
 Овако утврђена цена ауто такси превоза мора бити унета у мерни инструмент 
(таксиметар) пре добијања решења о испуњености услова из члана 7. Одлуке о ауто такси 
превозу путника (''Службени лист општине Пландиште'' бр. ) 
 

3. 
 

 Такси тарифа је подељена у три групе и то: 
 Тарифа 1. Примењује се за период од 06,00 до 22,00 сата радним данима у насељу 
Пландиште. 
 Тарифа 2. Примењује се за период од 22,00 до 06,00 сати радним данима, суботом и 
недељом и у дане државних празника у насељу Пландиште. 
 Тарифа 3. Примењује се у међумесном ауто такси превозу на подручју општине 
Пландиште и ван подручја општине кад је полазна тачка из неког од места са подручја општине 
Пландиште. 
 

Редни 
број 

Врста такси услуге Тарифа 1. 
динара 

Тарифа 2. 
динара 

Тарифа 3. 
динара 

1. Старт такси возила 30,00 30,00 30,00 

2.  Вожња по километру 50,00 60,00 50,00 

3. Чекање по сату 400,00 400,00 400,00 

4. Комад пртљага 30,00 30,00 30,00 

 
 
 
 

file:///C:/Documents%252520and%252520Settings/Poznic/Local%252520Settings/Application%252520Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/85.HTM
file:///C:/Documents%252520and%252520Settings/Poznic/Local%252520Settings/Application%252520Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/85.HTM
file:///C:/Documents%252520and%252520Settings/Poznic/Local%252520Settings/Application%252520Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/85.HTM
file:///C:/Documents%252520and%252520Settings/Poznic/Local%252520Settings/Application%252520Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/85.HTM
file:///C:/Documents%252520and%252520Settings/Poznic/Local%252520Settings/Application%252520Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/85.HTM


 - 435 -       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   Број:17   28.12.2012. 

 

Стр 
 
 

4. 
 

 Ово решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине 
Пландиште''. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 38-3/2012-01  
Дана: 28.12.2012. године 
П л а н д и ш т е  
 
 
        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                   Ендре Сабо, дипл. инж.производног менаџмента,с.р. 
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