
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXIV Број 5 07.03.2018. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
22. 
 

На основу чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 7. 
Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/2012, 94/2013 и 93/2015),  члана 64. 
Статута Општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 7. и члана 
8. Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују 
организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште („Сл.лист Општине Пландиште“, бр. 6/2014, 
5/2015 и 36/2017), члана 11. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину („Сл. лист Општине 
Пландиште“,  бр. 35/2017), Jaвног конкурса за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која 
реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2018. годину број: 401-196/2017-II 
од 29.12.2017. године, Решења о промени апропријације у току 2018.године бр. 100-24/2018-II од 13.02.2018. 
године и записника Комисије за спровођење поступка доделе бесповртаних финансијских средстава 
организацијама цивилног друштва, Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана  
07.03.2018. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују 

организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2018. годину 
 
 
 

I 
 

1. за активности које имају за циљ подстицање и развој аматерског и културног уметничког стваралаштва, 
истраживање, заштиту и коришћење културних добара и подстицање међународне културне сарадње, Програм 
13 –Развој културе ПА 0002 –Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва са раздела 4, програмска 
класификација 1201-0002, функција 860, позиција 145, економска класификација 481 у износу од 1.300.000,00 
динара;   

 

 

Редни 
број 

Назив ОЦД Одобрени износ Програм/пројекат 

1. КУД „Дукати“ Маргита 190.000,00 Дукати 2018 

2. КУД „Вук Караџић“ Пландиште 260.000,00 План и програм рада за 2018.годину 

3. КУД „Младост“ Велика Греда 160.000,00 Функционисање КУД-а 

4. Удружење грађана македонске 
националне заједнице „Вардар“ 
Пландиште 

70.000,00 Дани македонске културе 

5. Матица Словачка у Србији - Месни одбор 
Хајдучица 

25.000,00 
Израда и излагање фотографија из 
прошлости Хајдучице у етно кући у 
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Хајдучици 

6. Завичајно удружење Крајишника „Никола 
Тесла“ Пландиште 

80.000,00 Програм „Крајишки бисери“ 

7. Иницијатива за Пландиште 80.000,00 Програм рада за 2018.годину 

8. 
КУД „Братство“ Хајдучица 135.000,00 

Неговање етно културе и обичаја 
словака у Хајдучици 

9. Фондација „Башта сљезове боје“ 30.000,00 „Ћопићеви дани 2018“ 

10. Удружење грађана македонске 
националне заједнице „Македонски 
бисери“ Пландиште 

70.000,00 План и програм рада 2018.годину 

11. 
КУД „Николае Балческу“ Барице 100.000,00 

Фестивалско представљање румунске 
културе 

12. КУД „Јасен“ Велики Гај 100.000,00 Развој КУД-а „Јасен“ 

 
 
 

2. за активности унапређења система социјалне заштите који имају за циљ успостављање, развој и унапређење 
услуга социјалне заштите, побољшање њиховог квалитета, заштиту права најугроженијих категорија 
становништва и повећање компетенција професионалаца унутар система социјалне заштите, за активности 
пензионерских и синдикалних организација заштите и за активности које имају за циљ промовисања људских и 
мањинских права, Програм 11–Социјална и дечија заштита ПА 0003 Подршка социо-хуманитарним 
организацијама  са раздела 4, програмска класификација 0901-0003, функција 090, позиција 122, економска 
класификација 481 у износу од 900.000,00 динара;  

 

Редни 
број 

Назив ОЦД Одобрени износ Програм/пројекат 

1. 
Друштво за борбу против шећерне болести 
Пландиште 

110.000,00 Дијабетес 

2. 
Удружење ратних и мирнодопских војних 
инвалида општине Пландиште 

60.000,00 
Немамо право заборавити 
мртве који су страдали и 
пали за очување домовине 

3. 
Савез инвалида рада Војводине 
Општинска организација инвалида рада  
Пландиште 

140.000,00 

Унапређење положаја особа 
са инвалидитетом – 
инвалида рада – једнаке 
могућности и једнака права 
– развој и унапређење 
услуга социјалне заштите, 
подстицање међународне 
културне сарадње, 
промовисање општине и 
заштита и очување животне 
средине у 2018.години 

4. Општинско удружење пензионера Пландиште 90.000,00 Програм за 2018.годину  

5. 
Удружење пензионера НИС Нафтагас Јужни 
Банат Велика Греда 

90.000,00 
План и програм рада за 
2018.године 

6. Актив жена „Бисери“ Пландиште 65.000,00 Елан 

7. Актив жена „Гређанка“ Велика Греда 140.000,00 
План и програм рада за 
2018.годину 

8. Удружење ратних и војних инвалида општине 60.000,00 Немамо право и несмемо 
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Пландиште заборавити жртве које смо 
дали за очување и слободу 
своје домовине и свог 
народа  

9.  
Удружење инвалида, пензионера и грађана 
„Хајдучица“ из Хајдучице 

60.000,00 
Активности хуманитарног 
карактера 

 

3. за активности којима се подстиче локално економски развој у општини и повећање запослености, које имају за 
циљ промоцију могућности и предности улагања и инвестирања у општини, едукацију незапослених и сл., 
Програм 3 Локално економски развој ПА 0003 Подршка економском развоју и промоција предузетништва са 
раздела 4, програмска класификација 1501-0003, функција 410, позиција 81, економска класификација 481 –
подстицаји ОЦД (удружења) у износу од 200.000,00 динара;  

 

Редни 
број 

Назив ОЦД Одобрени износ Напомена/ 

1. 
Удружење за туристичку промоцију општине 
Пландиште „Планадијум“ 

100.000,00 

„10. јубиларни 
пландиштански сајам 
привреде, 
пољопривреде и 
туризма и 4. Сајам 
социјалног 
предузетништва - 
Пландиште 018“ 

2. Клуб жена „Јефимија“ Пландиште 100.000,00 
Економско 
оснаживање жена 

 

 

4. за активности које доприносе развоју туристичких потенцијала, промовисање општине и дефинисање 
туристичког производа, Програм 4 –Развој туризма ПА 0001 Управљање развојем туризма са раздела 4, 
програмска класификација 1502-0001, функција 473, позиција 82, економска класификација 481 Дотације- 
подстицаји удружења ОЦД за развој туризма у износу од 500.000,00;  

 

Редни 
број 

Назив ОЦД Одобрени износ Програм/пројекат 

1. Ловачко удружење „Брзава“ Пландиште 105.000,00 
Изградња ловно туристичког 
објекта – ловачке куће 

2. Удружење Кинолошког друштва Велика Греда 235.000,00 
Национална изложба паса са 
специјалком 2018 

3. Удружење „Око“ Хајдучица 90.000,00 Програм рада за 2018.годину 

4. 
Удружење мотоциклиста „МК ГУСАРИ“ 
Пландиште 

70.000,00 Аматерски мотоциклизам 2018. 

 
 
 
 
 



Стр  -77-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5            07.03.2018. 

 
5. за активности које имају за циљ заштиту и очување животне средине, Програм 6 – заштита животне средине, 

ПА 0001 –Управљање заштитом животне средине са раздела 4, програмска класификација 0401-0001, функција 
560, позиција 90,  економска класификација 481 –Дотације –подстицаји ОЦД износу од 350.000,00 динара;  

 

Редни 
број 

Назив ОЦД Одобрени износ Програми/пројекти 

1. Добровољно ватрогасно друштво Пландиште 80.000,00 

Уређење простора 
ДВД-а, едукација у 
областима 
противпожарне 
заштите и заштите 
животне средине 

2. 
Пчеларско друштво „Банатска матица“ 
Пландиште  

100.000,00 
Програм рада за 
2018.годину  

3. Удружење риболоваца „Багер“ - Пландиште 100.000,00 
Развој инфраструктуре 
на рибњаку „Багер“ у 
Пландишту 

4. 
Клуб одгајивача голубова „Стрела“ Велика 
Греда 

70.000,00 
Проширење јата 
голубова 

 
 

6. за активности омладинских организација које имају за циљ повећање омладинског активизма и волонтеризма, 
Програм 14 – Развој спорта и омладине ПА 0005 – спровођење омладинске политике са раздела 4, програмска 
класификација 1301-0005, функција 160, позиција 153, економска класификација 481, Дотације – подршка 
омладинским организацијама у износу од 250.000,00 динара.  

 

Редни 
број 

Назив ОЦД Одобрени износ Програм/пројекат 

1. 
Студентско омладински клуб општине 
Пландиште 

35.000,00 Спортски дани 

2. Удружење „Иницијативе младих“ 30.000,00 
Оснивање омладинског 
волонтерског центра 
Пландиште 

3. Клуб младих „Каспер“ Хајдучица 65.000,00 
Дружење младих у 
Хајдучици 

4. 
Клуб традиционалних спортова банатских 
шора „Кицоши“ 

95.000,00 
Кицоши – чувари 
традиције 

5. Кинолошко удружење „Брзава“ Пландиште 20.000,00 
Национална утакмица 
паса птичара 
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II 

 
 

На основу овог Решења, председник Општине, као давалац средстава ће заључити уговоре о додели 
средстава са корисницима средстава. 

Корисници средстава су у обавези да, на основу Правилника о начину утврђивања и евидентирања 
корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ( Сл. 
гласник РС“, бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016) пре закључења Уговора, отворе посебан рачун код Управе за 
трезор. 

 
 

III 
 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-35/2018-III 
Датум: 07.03.2018. године 
П л а н д и ш т е                                                                                                                                                             
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

              Јован Репац, мастер економиста, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


