
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ

Година XXXII Број 13 13.05.2016. Годишња претплата
2100,00 динара

65.

На основу члана 44. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште" број:16/08)
и члана 53. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште" број: 19/08), Скупштина општине на седници одржаној дана 28.11. 2008. године доноси

О Д Л У К У
О РАДНИМ ТЕЛИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

1-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком образују се стална радна тела ради разматрања питања из надлежности Скупштине
општине Пландиште (у даљем тексту: Скупштина) и утврђује се њихов састав, избор, организација и
надлежност (у даљем тексу: радна тела).

Члан 2.

У Скупштини се образују следећа стална радна тела:

А) САВЕТИ:
1. Савет за међунационалне односе
2. Савет за развој и заштиту локалне самоуправе
3. Савет за младе
4. Савет за родну равноправност
5. Локални савет за запошљавање
5. Савет за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера

Б) КОМИСИЈЕ:

Комисија за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе
Мандатно-имунитетна комисија
Комисија за друштвене делатности
Комисија за представке и жалбе
Комисија за месне заједнице
Одбор за информисање



Стр -260- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број:13 13.05.2016.

II- ИЗБОР РАДНИХ ТЕЛА

Члан 3.

Радна тела се образују за мандатни период за који је Скупштина изабрана.
Број чланова савета одређује се посебном Одлуком о образовању сваког појединог савета.
Комисија има председника и четири члана.
Комисија за месне заједнице има председника и пет чланова.

Члан 4.

Чланове савета Скупштина бира из реда одборника и грађана.

Члан 5.

Чланови комисија бирају се из реда одборника и грађана.
На првој седници комисије, чланови између себе бирају председника и заменика председника
комисије.
Сви чланови Комисије за месне заједнице бирају се из реда одборника.

Члан 6.

Одборник и грађанин могу бити чланови у највише два стална радна тела. Поступак избора радних
тела уређује се Пословником о раду Скупштине.

III - НАЧИН РАДА РАДНИХ ТЕЛА

Члан 7.

Седницу радног тела сазива председник радног тела по сопственој иницијативи или на иницијативу
најмање три члана радног тела или одборничке групе у Скупштини.
Председник радног тела дужан је сазвати седницу када то од њега тражи председник Скупштине.
Ако председник радног тела не сазове седницу на захтев председника Скупштине, седницу сазива
његов заменик. Ако ни заменик председника радног тела не сазове седницу на захтев председника
Скупштине, седницу сазива председник Скупштине.

Члан 8.

Радно тело ради на седници којој присуствује већина чланова, а одлучује већином присутних
чланова.
Ако члан радног тела неоправдано изостане са седнице радног тела више од три пута, председник
радног тела предложиће Скупштини општине да изабере другог члана.
О оправданости изостанака одлучује радно тело.

Позив за седницу радног тела са материјалом доставља се члановима најмање три дана пре
одржавања седнице.
Изузетно, позив за седницу може се доставити и у краћем року или ће се седница сазвати усменим
путем, уз образложење хитности.
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Члан 9.

Седници радног тела може присуствовати и учествовати у раду без права одлучивања и одборник
који није члан радног тела.
У раду радног тела могу да учествују и чланови Општинског већа и друга позвана лица, без права
одлучивања.

Члан 10.

У извршавању послова из свог делокруга, радна тела могу преко свог председника тражити од
Општинске управе податке и информације од значаја за њихов рад.
Општинска управа је дужна да тражене податке и информације достави радном телу у остављеном
року или у најкраћем могућем року.

Члан 11.

Радно тело подноси Скупштини извештај који садржи мишљење и предлоге.
Радно тело одређује известиоца који на седници Скупштине образлаже извештај радног тела.
На захтев појединог члана радног тела, његово мишљење изнеће се на седници Скупштине и он има
право да га образложи.

Члан 12.

Hа седници радног тела води се записник.
У записник се уносе: имена присутних, дискусије и предлози чланова, ставови радног тела, свако
издвојено мишљење, као и одређивање известиоца којег је одредило радно тело.
Записник потписује председник радног тела и лице које је водило записник.
Записник са седнице радног тела доставља се члановима радног тела уз материјал за седницу.
Записник се не усваја на седници радног тела.

IV - ДЕЛОКРУГ РАДА РАДНИХ ТЕЛА
А – САВЕТИ

1. Савет за међунационалне односе

Члан 13.

Савет за међунационалне односе разматра питања остваривања, заштите и унапређивања
националне равноправности у складу са законом и Статутом.

Савет о својом ставовима и предлозима обавештава Скупштину која је дужна да се о њима изјасни
на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана.

Скупштина је дужна да предлоге свих одлука које се тичу права националних и етничких заједница
претходно достави на мишљење Савету за међунационалне односе.

Савет има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности и законитости
одлуке или другог општег акта Скупштине ако сматра да су њиме непосредно повређена права
националних и етничких заједница представљених у Савету за међунационалне односе и право да



Стр -262- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број:13 13.05.2016.

под истим условима пред Уставним судом покрене поступак за оцену сагласности одлуке или другог
општег акта Скупштине са Статутом општине.

Члан 14.

Савет за међунационалне односе има 6 чланова и 6 заменика чланова.
Чланове Савета за међунационалне односе бира Скупштина на предлог Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе.
Одборник не може бити члан Савета за међунационалне односе.
Председника и заменика председника Савета за међунационалне односе бирају чланови Савета
између себе на првој седници Савета.

Члан 15.

Одлуком о делокругу, саставу и начину рада Савета за међунационалне односе ближе се регулише
начин избора чланова Савета, овлаштени предлагачи, начин и делокруг рада Савета.

2. Савет за развој и заштиту локалне самоуправе

Члан 16.

Савет се оснива ради остваривања демократског утицаја грађана на унапређивање локалне
самоуправе.
Савет има право да подноси предлоге Скупштини у вези са унапређењем локалне самоуправе и
заштитом Уставом и Законом утврђених права и дужности јединица локалне самоуправе.
Органи јединице локалне самоуправе, Општинска управа и јавне службе у јединици локалне
самоуправе дужни су да се изјасне о предлозима Савета.

Члан 17.

Савет за развој и заштиту локалне самоуправе има председника и 6 чланова. Чланови Савета могу
бити из реда одборника.
Председника и заменика председника Савета за развој и заштиту локалне самоуправе бирају
чланови Савета између себе на првој седници.

3. Савет за младе

Члан 18.

Савет за младе разматра предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања из
надлежности општине која се односе на развој, унапређење, друштвени положај младих и
организација које окупљају младе.
Савет за младе бави се свим питањима од значаја за развој и усавршавање младих, омогућавање
успешног укључивања младих у све делове друштвеног живота, обавештавање младих о свим
актуелним питањима из области науке, културе, здравственог образовања и запошљавања,
организацијом трибина и других видова активности.
Савет за младе има председника и четири члана, које бира и разрешава Скупштина.
На рад Савета за младе примењују се одредбе Пословника о раду Скупштине општине Пландиште
које регулишу начин рада сталних радних тела.
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4. Савет за родну равноправност

Члан 19.

Савет за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања
из надлежности општине са аспекта равноправности и једнаких могућности мушкараца и жена.
Савет за родну равноправност подстиче развојне активности у области равноправности полова у
свим областима јавног, друштваног и привредног живота и предлаже мере које доприносе родној
равноправности.
Савет за родну равноправност има председника и четири члана које бира и разрешава Скупштина
из реда одборника и грађана.

Члан 20.

Посебном одлуком Скупштине о образовању Савета за родну равноправност ближе ће се
регулисати делокруг, састав и начин рада Савета за родну равноправност.

5. Локални савет за запошљавање

Члан 21.

Локални савет за запошљавање има задатак да даје мишљења и препоруке Скупштини у вези са
доношењем програма активне политике запошљавања, организовањем јавних радова и радним
ангажовањем незапослених у извођењу јавних радова, додатним образовањем и обукама, другим
питањима од интереса за запошљавање.
Локални савет за запошљавање има шест чланова и шест заменика чланова које именује и
разрешава Скупштина на начин и у поступку прописаном Одлуком о оснивању Локалног савета за
запошљавање.

6. Савет за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера

Члан 22.

Савет за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе има
задатак да прати да ли се функционери придржавају одредаба Етичког кодекса, прикупља
информације које се односе на понашање функционера у вези са Етичким кодексом, прати и
анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса, промовише примену
Етичког кодекса у Општини и шире, предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу
примене Етичког кодекса, пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног
информисања, органима и организацијма у вези са применом Етичког кодекса и остварује сарадњу
са институцијама које раде у сродним делатностима.
Савет води регистар лица која се сматрају функционерима Општине у смислу Етичког кодекса који
садржи податке о функцијама у општини на које се Етички кодекс примењује, именима и основним
личним подацима функционера који те функције врше и битним подацима који се односе на
поштовање Етичког кодекса од стране појединих функционера.
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Б – КОМИСИЈЕ

1. Комисија за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту
животне средине

Члан 23.

Комисија за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине
разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова општине,
таксе, накнаде и друге дажбине, буџет и завршни рачун општине и буџетских корисника и друга
питања из области имовинско-правних послова и финансија општине.
Разматра и предлоге одлука и других општих аката који се односе на уређење, обављање и развој
комуналних делатности, уређивање и коришћење земљишта, стамбену изградњу и стамбене
односе, као и друга питања из ове области.
Разматра предлоге одлука и других општих аката из области урбанизма на територији општине.
Разматра питања везана за заштиту и унапређење заштите животне средине, ваздуха, природе и
природних добара, заштиту од буке, прати активности на спречавању и отклањању штетних
последица које угрожавају животну средину.

Члан 24.

Комисија има председника и четири члана који се бирају из реда одборника и грађана.

2. Комисија за кадровска, административна питања и радне односе

Члан 25.

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе припрема и предлаже прописе
којиме се уређују питања остваривања права и дужности одборника. Доноси појединачне акте о
статусним питањима изабраних и постављених лица у Скупштини, припрема предлоге за избор и
именовање чланова органа и представника Скупштине у одређеним органима у складу са Законом и
прописима Општине, када није предвиђен други предлагач.
Разматра предлоге за састав управних и надзорних одбора и директора предузећа, установа и
организација чији је оснивач Скупштина.

Члан 26.

Комисија има председника и четири члана који се бирају из реда одборника и грађана.

3. Мандатно-имунитетна комисија

Члан 27.

Мандатно-имунитетна комисија припрема и предлаже прописе којима се уређују питања
остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима
одборника и лица која бира, именује и поставља Скупштина, разматра разлоге престанка мандата
појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за доделу мандата новом
одборнику у складу са законом.
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Разматра извештај Општинске изборне комисије и уверење о избору одборника и подноси
Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата и разматра друга питања у вези са
мандатно-имунитетним правима одборника.

У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија ради на начин утврђен Пословником о раду
Скупштине општине Пландиште за рад Верификационог одбора на конститутивној седници
Скупштине.

Члан 28.

Комисија има председника и четири члана који се бирају из реда одборника и грађана.

4. Комисија за друштвене делатности

Члан 29.

Комисија за друштвене делатности даје мишљења на предлоге одлука и других аката из области
културе, образовања, физичке културе, социјалне и дечије заштите, информисања и осталих
области друштвених делатности, које доноси Скупштина.

Члан 30.

Комисија има председника и четири чланакоји се бирају из реда одборника и грађана.

5. Комисија за представке и жалбе

Члан 31.

Комисија за представке и жалбе разматра представке и жалбе које су упућене Скупштини и
предлаже Скупштини и другим органима мере за решавање питања садржаних у њима и о томе
обавештава подносиоца.

Члан 32.

Комисија има председника и четири члана који се бирају из реда одборника и грађана.

6. Комисија за месне заједнице

Члан 33.

Комисија за месне заједнице обавља послове који се односе на праћење и анализирање положаја и
улоге месне самоуправе, разматра предлог одлука и других аката везаних за рад месне самоуправе,
а који су у надлежности Скупштине.

Члан 34.

Комисија има председника и шест чланова који се сви бирају из реда одборника.
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V - ПОВРЕMЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 35.

Скупштина може образовати и повремена радна тела.
Повремена радна тела образују се за извршавање одређених задатака и она престају са радом по
извршењу задатака за које су образована.
Број чланова повремених радних тела утврђује се актом о њиховом образовању.

VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радним телима Скупштине општине
Пландиште број: 011-2/02-01 од 31.05.2002. године са свим изменама и допунама.

Члан 37.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Пландиште"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 011-9/2008-01 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум: 28.11. 2008. Јагода Бањанин, дипл.ветеринар.с.р.
ПЛАНДИШТЕ
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66.

На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће
Општине Пландиште је на седници одржаној дана 13.05.2016. године донело

3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЗА 2016. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ ТРЕЋА допуна Плана јавних набавки за 2016. годину.

II

У Плану јавних набаки за 2016. годину  („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2016,
2/2016 и 3/2016), мења се укупна вредност радова и износ од  „45.734.750“ замењује се износом од
„51.879.421“ динара и мења се укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „89.951.750“
замењује се износом од „96.096.421“ динара без ПДВ-а.

III

Закључак и Трећа допуна Плана јавних набавки за 2016. годину, објавиће се у „Службеном
листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-127/2016-III
Дана: 13.05.2016. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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67.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА VОЈVОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-126/2016-III
Датум: 13.05.2016. године
ПЛАНДИШТЕ ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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