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257. 
 

На основу чл. 5. и 32. став 1. тачка 6.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), у циљу реализације мера и активности 
предвиђених Локалним антикорупцијским планом општине Пландиште за период од 2017. до 2021. године 
(„Службени лист општине Пландиште “, број 25/2017), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 
20.12.2019. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У  
О КОНТРОЛИ ПРИЈЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОНАЦИЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком уређују се начин, поступак и контрола пријема и реализације донација општине 
Пландиште, као наменског бесповратног прихода. 

 
Члан 2. 

 
Донација, у смислу ове Oдлуке, подразумева донацију, хуманитарну помоћ, поклон и друга бестеретна 

стицања који представљају наменски бесповратни приход општине Пландиште који се остварује на основу 
писаног уговора између даваоца и примаоца донације.  

 
Давалац донације, у смислу ове Oдлуке, јесте физичко или правно лице које даје донацију општини 

Пландиште.  
 
Прималац донације, у смислу ове одлуке, јесте општине Пландиште.  
 
Корисник донације, у смислу ове Oдлуке, јесте орган општине Пландиште којој је донација намењена. 
  

Члан 3. 
 

Предмет донације могу бити роба, осим дувана и дуванских прерађевина, алкохолних пића и путничких 
аутомобила, услуге, новац, хартије од вредности, имовинска и друга права. 

  
Члан 4. 

 
Давалац донације не може бити физичко или правно лице:  
1) над којим корисник донације врши контролу или надзор, 
2) које представља повезано лице са јавним функционером општине Пландиште, у смислу 

прописа којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција. 
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Члан 5. 
 

Донација се остварује уговором између даваоца донације и примаоца донације који мора бити сачињен у 
писаној форми. 
 

Вредност предмета донације мора бити процењива и исказана у уговору о донацији.  
 

Вредност предмета донације обавезно се приказује кроз завршни рачун буџета општине Пландиште за 
годину у којој је донација дата. 

 
Члан 6.  

 
Пре потписивања уговора, лице које жели да учини донацију је дужно да општинској управи достави 

писани предлог за давање донације, а општинска управа је дужна да утврди оправданост и исплативост 
предложене донације. 

 
Члан 7. 

 
Донација је оправдана уколико њена намена, односно начин трошења и коришћења одговарају 

потребама примаоца и корисника донације. 
 

     Члан 8. 
 
Донација није исплатива уколико су процењени трошкови одржавања и коришћења већи од њене 

вредности у периоду од три године од дана пријема. 
   

Члан 9. 
 

Начелник Oпштинске управе (у даљем тексту: начелник), у року од три дана од дана достављања 
писаног предлога за давање донације из члана 6. ове одлуке, решењем образује Комисију за процену 
оправданости и исплативости предложене донације (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија има три члана, од којих је један председник. 
Председника и чланове Комисије одређује начелник из реда запослених, у зависности од предмета и 

корисника донације. 
Комисија је дужна да изради и достави Општинском већу образложену анализу оправданости и 

исплативости предложене донације са мишљењем, у року од 15 дана од дана образовања.  
 
Анализа оправданости и исплативости предложене донације из става 4. овог члана садржи процену 

постојања потребе за предметом предложене донације, као и процену трошкова коришћења и одржавања 
предмета предложене донације, укључујући ту и евентуалне прикривене трошкове. 

  
Члан 10. 

 
Уколико утврди да предложена донација није оправдана или исплатива, односно да је подносилац 

предлога за давање донације физичко или правно лице из члана 4. ове одлуке, Комисија је дужна да то 
констатује у анализи оправданости и исплативости предложене донације са мишљењем.  

 
Члан 11. 

 
О предлогу донације одлучује Општинско веће на основу образложене анализе оправданости и 

исплативости предложене донације са мишљењем Комисије, у року од три дана од дана достављања ове 
анализе.   
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Члан 12. 
 
Уколико је донета одлука о прихватању предлога донације, давалац донације и председник општине 

потписују уговор о донацији. 
 

Члан 13. 
 
Уговором о донацији регулишу се права, обавезе и одговорности даваоца и примаоца донације. 
 
Уговор о донацији обавезно садржи податке о: уговорним странама, предмету и вредности донације, 

намени донације, начину и року извршења донације, извештавању даваоца донације о реализацији 
донације,  условима за измену или раскид уговора о донацији, као и одредбе о решавању спорова. 

 
Члан 14. 

 
Донације у виду новца уплаћују се на рачун примаоца донације, са посебно дефинисаном наменом 

донације. 
 

Члан 15. 
 

Корисник донације је дужан да користи донацију наменски, у складу са уговором о донацији. 
 
Корисник донације је дужан да изради и достави Општинској управи  извештај о реализацији донације, у 

року од 15 дана од дана када је предмет донације искоришћен.  
 
Уколико је предмет донације такав да захтева одржавање и/или набавку додатне робе или услуга за 

њено коришћење, корисник донације је дужан да изради и достави општинској управи годишњи извештај о 
коришћењу донације, најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину.  

 
Члан 16. 

 
Контролу наменског и сврсисходног располагања и трошења донације врши Служба за инспекцију 

коришћења буџетских  средстава општине Пландиште. 
 

Члан 17. 
 
Општинска управа је дужна да формира Јединствену евиденцију о донацијама општине Пландиште.  
 
Начелник одређује лице задужено за вођење и ажурирање Јединствене евиденције из става 1. овог 

члана. 
  

Члан 18. 
  

Јединствена евиденција из члана 17. став 1. ове одлуке обавезно садржи: 
 
1) уговоре о донацији; 
2) образложене анализе о оправданости и исплативости предложених донација; 
3) писане предлоге за давање донације који су одбијени;   
4) извештаје о реализацији донација.  

 
Јединствена евиденција из члана 17. став 1. ове одлуке објављује се и редовно ажурира на 

интернет презентације www.opstina-plandiste.rs. 
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Члан 19. 
 
На основу података из Јединствене евиденције из члана 17. став 1. ове одлуке, општинска управа је 

дужна да Скупштини и Општинском већу општине Пландиште поднесе годишњи извештај о регистрованим 
донацијама, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. 

 
Извештај из става 1. овог члана  садржи податке о броју и предмету предложених донација; броју и 

предмету потписаних уговора о донацијама; њиховој реализацији; броју одбијених предлога за давање 
донација и разлозима због којих су ови предлози одбијени.  

 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
 
Општинска управа ће формирати Јединствену евиденцију о донацијама у року од три месеца од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 
 

У року из става 1. овог члана, начелник ће одредити лице задужено за вођење и ажурирање Јединствене 
евиденције о донацијама. 

 
Члан 21. 

 
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: 011-34/2019-I 
Дана: 20.12.2019. године     
ПЛАНДИШТЕ                                                              

                                                                  
 
 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    

                               Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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258. 
 

На основу члана 3. став 1. тачка 13., члана  5. став 1 и члана 9.  Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана  4. и 39. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС), члана 15., 16., 17. и 18. Уредбе о начину и условима 
за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, број 13/2018, 66/2018 и 
51/2019), члана 20. став 1. тачка 15. члана 32. став 1. тачка 6. Закона о  локалној  самоуправи  („Сл. гласник 
РС'', бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 и 47/2018),  и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист oпштине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина  општине  Пландиште,  на  седници  
одржаној  дана  20.12.2019. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У  
О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 

 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Oдлуком прописују се услови и начин обављања димничарске услуге, права и обавезе вршиоца 
комуналне делатности који обавља димничарске услуге и корисника услуга на територији Општине 
Пландиште, финансирање обављања димничарске услуге, начин обезбеђивања континуитета у обављању 
димничарске услуге, начин поступања и овлашћења надлежног органа Општинске управе Општине 
Пландиште, у случају прекида у обављању димничарске услуге, надзор над вршењем димнчарске услуге, 
као и друга питања везана за обављање димничарске услуге.  
 

Члан 2. 
 

Димничарске услуге обухватају:  
 
1. чишћење и контролу димоводних и ложних објеката и уређаја,  
2. чишћење вентилационих канала и уређаја, 
3. спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима, 
4. димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја.  

 
Под димоводним и ложишним објектима и уређајима сматрају се димњаци, димоводне цеви, димњаци и 

ложишта у стамбеним, односно пословним објектима, односно пословним просторима и индустријским и 
другим постројењима, као и њима сличним објектима и уређајима.  
 

Члан 3. 
 

Димничарске услуге из члана 2. ове Oдлуке за потребе корисника димничарских услуга обавља јавно 
предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект који је регистрован за обављање 
ових услуга и коме су ти послови поверени (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности).  

Вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди трајно и несметано обављање димничарских 
услуга, прописани обим и квалитет димничарских услуга и развој и унапређење квалитета и врсте 
димничарских услуга. 

Под корисницима димничарских услуга у смислу обављања послова комуналне делатности димничарске 
услуге подразумевају се власници или корисници зграда, кућа, станова, пословних простора, објеката и 
постројења у којима се налази ложишни, димоводни или вентилациони уређај или канал.  
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II. УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 
 

Члан 4. 
 

Димничарска услуга, обавља се у циљу обезбеђивања исправног и безбедног функционисања 
димоводних и ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала и уређаја,  превентивне заштите живота 
и имовине од пожара, заштите животне средине, као и енергетске ефикасности. 
 

Члан 5. 

Минимални услови које морају да испуне вршиоци комуналних делатности за отпочињање обављања 
комуналне делатности димничарске услуге. 

Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности димничарске услуге мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова, и то:  

Ред. 
број  

Стручна оспособљеност кадрова  

Број корисника 
комуналне услуге  

од 3.000 до 10.000  

1.  
Високо образовање - дипломирани инжењер 
машинства или грађевине  

1 

2.  

Основно или средње образовање у 
трогодишњем или четворогодишњем трајању и 
минимум једна година искуства у 
димничарским пословима  

3 

Члан 6.  

Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности димничарске услуге мора да има минималне техничке капацитете по броју корисника комуналне 
услуге, и то:  

Ред. 
број  

Технички капацитет  

Број корисника комуналне 
услуге  

од 3.000 до 10.000  

1.  Комплет основног димничарског алата и опреме  1  

2.  Циркулациона пумпа  1  

3.  Високопритисна пумпа  1  

4.  
Камера за снимање унутрашњости димоводних објеката са 
видео записом  

1  

5.  
Камера за снимање унутрашњости вентилационих канала са 
видеозаписом  

1  

6.  Опрема за испитивање непропусности димњака  1  

7.  Ротациона сајла за скидање смоле у димњацима  1  

8.  Инструмент за мерење емисија и степена корисности  1  
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9.  Инструмент за утврђивање димног броја  1  

10.  
Рачунар са програмом за вођење евиденције о димоводним 
системима и ложишним уређајима  

1  

11.  
Рачунар са програмом за вођење евиденције о 
вентилационим каналима и уређајима  

1  

12.  Возило за транспорт радника и алата  1  

13.  Површина пословног простора у м2 30  

 
Под комплетом основног димничарског алата и опреме у смислу ове Одлуке подразумева се: 

димничарска легитимација, димничарска сајла (штосер), ручна четка, продорна сајла (ђилда), 
кугла на канапу, водилица, шиљасти пробијач, метална канта и лопатица, мердевине, мали 
усисивач за ложишта у домаћинствима, димничарске четке различитих димензија, бушилица са 
наставцима, димничарско огледало, димничарска торбица, батеријска лампа, димничарски 
кључеви, ситан ручни алат, уређај за очитавање угљенмоноксида у просторији и ендоскопска 
камера за дијагностику стања вентилационих канала и уређаја.  
 

Вршилац комуналне делатности који је обављао ову комуналну делатност пре ступања на 
снагу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности дужан је да 
у законском року од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке усклади своје пословање 
са Одлуком. 
 

Члан 7. 
 

Испитивања пропусности, односно непропусности димоводних система, мерење емисија 
загађујућих материја из ложишних уређаја, и друга испитивања и анализе прописане законом, 
вршилац димничарских услуга, дужан је да обавља на начин и у складу са важећим стандардима 
и у акредитованој лабораторији. 

Члан 8.  

Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања 
комуналне делатности димничарске услуге мора да има полису осигурања из комуналне 
делатности у износу од:  

1) 3.000.000 динара (три милиона динара) до 30.000 корисника. 

Члан 9.  

Димничар мора да има димничарску легитимацију коју је дужан да покаже кориснику 
комуналне услуге пре започињања обављања послова.  
Димничарску легитимацију издаје вршилац комуналне делатности димничарске услуге.  

 
Члан 10. 

 
Вршилац комуналне делатности димничарских услуга, мора да успостави и примењује систем 

управљања заштитом здравља и безбедности на раду и да поступа у складу са прописима у вези заштите 
животне средине и начелима одрживог развоја. 

 

 



Стр  -1118-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

Члан 11. 

Вршилац комуналне делатности доноси годишњи програм обављања димничарских услуга (у даљем 
тексту: Програм) који садржи обим послова, динамику извршавања димничарских услуга и износ потребних 
средстава за реализацију програма.  
 

Члан 12. 
 

Корисник димничарске услуге је физичко или правно лице које је власник, односно корисник 
индивидуалног стамбеног објекта, власник, односно корисник стана у стамбеној згради, власник, односно 
корисник пословног простора и пословних објеката у којима се налазе димоводни објекти, ложишни објекти, 
ложишни уређаји, вентилациони канали и уређаји (у даљем тексту: корисник).  

 
Члан 13. 

 
Димоводни и ложишни објекти и уређаји се обавезно чисте у следећим временским размацима:  

 
1. два пута годишње у индивидуалним стамбеним објектима, стамбеним зградама, 

пословним објектима, односно просторима;  
2. једном у три месеца у објектима где се врши масовно спремање хране (мотели, 

ресторани, кафане, пекаре и сл.).  
Резервни димњаци и димњаци који се не користе стално, односно који нису прикључени на ложишни 

систем, контролишу се и чисте једном у три године.  
 

Члан 14. 
 

Чишћење вентилационих канала и уређаја врши се:  
- у просторијама где се масовно припрема храна, два пута годишње;  
- у просторијама где се врши масовно окупљање људи, (тржни центри и сл.) једном 

годишње;  
- у свим осталим објектима, једном годишње.  

 
Члан 15. 

 
Спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима, као и димничарска контрола исправности 

димоводних објеката и уређаја, врши се два пута годишње у објектима из члана 14. тачка 2. ове одлуке где 
се врши масовно спремање хране (мотели, ресторани, кафане, пекаре, и сл.), а у свим осталим објектима из 
члана 14. тачке 1. ове одлуке, једном годишње.  

При спаљивању чађи врши се генерално чишћење димоводних објеката и уређаја изношењем чађи, као 
и димничарска контрола.  
 

Члан 16. 
 

Димничарске услуге могу да се врше и у краћим временским размацима од оних прописаних члановима 
14. 15. и 16. ове одлуке, ако корисник то затражи.  

 
Члан 17. 

 
Димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних објеката и уређаја вршилац комуналне 

делатности врши после завршене изградње стамбеног или пословног објекта, индустријских и других 
постројења, односно после завршених накнадно изведених радова на димоводним објектима и уређајима.  
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Члан 18. 
 

О утврђеним неисправностима димоводних и ложишних објеката, уређаја и вентилационих канала и 
уређаја које утичу на употребљивост и сигурност као што су оштећења (обрушавање, пукотине, 
растрешеност и сл.), недозвољени грађевински радови (зазиђивање и сл.), вршилац комуналне делатности 
димничарских услуга је дужан да одмах обавести корисника услуге, надлежну комуналну и грађевинску 
инспекцију, а у зависности од степена озбиљности и потенцијалне опасности и Министарство унутрашњих 
послова. 

 
III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА УСЛУГА 

 
Члан 19. 

 
Вршилац комуналне делатности димничарских услуга дужан је да обезбеди:  
1. трајно и несметано обављање димничарских услуга,  
2. прописани обим и квалитет димничарских услуга,  
3. развој и унапређење квалитета и врста димничарских услуга. 

 
Члан 20. 

 
Вршилац комуналне делатности димничарских услуга, дужан је да донесе годишњи план чишћења и 

контроле димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја који је саставни део 
Програма из члана 11. ове Одлуке.  
 

Члан 21. 
 

Вршилац комуналне делатности димничарских услуга, дужан је да на транспарентан начин обавести 
власника о планираном термину доласка ради обављања димничарске услуге, односно корисника 
димоводних и ложишних објеката, уређаја и вентилационих канала и уређаја, који подлежу редовној 
контроли и чишћењу. 
 

Члан 22 
 

Вршилац комуналне делатности димничарских услуга, дужан је:  
1. да димничарске услуге врши на начин и у роковима прописаним овом одлуком и Планом из члана 

13. и 14. ове Одлуке, 

2. да о термину вршења димничарских услуга обавести корисника услуге у складу са чланом 16. ове 
Одлуке,  

3. да обезбеди једнаку цену за пружање димничарских услуга, за све категорије корисника;  
4. да на одлуку о промени цене за димничарске услуге прибави сагласност надлежног органа 

Општинске управе општине Пландиште;  

5. да уз захтев за давање сагласности на одлуку о промени цене достави образложење које нарочито 
садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене;  

6. да непосредном вршиоцу комуналне делатности димничарских услуга обезбеди посебну 
легитимацију, коју је дужан да покаже при пружању услуге.  

7. да Општинском већу, достави извештај о реализацији уговорних обавеза, до краја јануара текуће 
године, за претходну годину.  

Изглед и садржину легитимације из става 1. тачка 6. овог члана прописује Надзорни одбор вршиоца 
комуналне делатности димничарских услуга. 
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Члан 23. 

 
Вршилац комуналне делатности је дужан да води евиденцију димоводних и ложишних објеката, уређаја 

и вентилационих канала и уређаја који се обавезно контролишу и чисте, а која садржи:  
- улицу и кућни број објекта;  
- податке о кориснику (име и презиме кад је у питању физичко лице, односно назив правног 

лица);  
- основни подаци о димоводном објекту, ложишном објекту и вентилационом каналу;  
- датум увођења у евиденцију;  
- датум чишћења и контроле.  

 
Члан 24. 

 
Уз контролну књигу или лист, вршилац комуналне делатности је дужан да води евиденцију димоводних и 

ложишних објеката, уређаја и вентилационих канала и уређаја који се обавезно контролишу и чисте, а која 
садржи:  

1. улицу и кућни број објекта,  
2. име и презиме власника, односно корисника објекта, име и презиме лица или назив органа који 

управља зградом,  

3. основне податке о димоводном објекту (тип, врсту, материјал, димензије и сл.) и ложишног уређаја 
(тип, врсту горива, снагу и сл.), односно о вентилационим каналима и уређајима (тип, врсту, 
материјал, димензије и сл.), који се чисте, односно контролишу,  

4. напомене о стању димоводних објеката, ложишних уређаја и вентилационих канала и уређаја, 
ванредним догађајима и сл.,  

5. датум увођења у евиденцију, и  

6. датуме чишћења и контроле.  
 

Члан 25. 
 

Вршилац комуналне делатности димничарских услуга, мора чувати податке о димоводним и ложишним 
објектима, уређајима и вентилационим каналима и уређајима, као и о обављеним услугама на прописан 
начин.  

Податке из става 1. овог члана, Вршилац комуналне делатности мора чувати и у електронском облику. 
 

Члан 26. 
 

Корисник услуга дужан је:  
1. да омогући улаз у просторије и несметан прилаз димоводним и ложишним објектима, уређајима и 

вентилационим каналима и уређајима,  
2. да омогући чишћење димоводних и ложишних објеката, уређаја и вентилационих канала и уређаја,  
3. да омогући спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима једном годишње по престанку 

грејне сезоне, а једном месечно спаљивање наслага масти и чађи на димоводним објектима изнад 
скара,  

4. да омогући контролу димоводних и ложишних објеката, уређаја и вентилационих канала и уређаја, и  
5. да плаћа цену за пружене димничарске услуге 

 
Члан 27.  

 
На димоводним објектима и вентилационим каналима није дозвољено:  
1. извођење грађевинских и других радова без одговарајућег акта надлежног органа Општинске 

управе Општине Пландиште,  
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2. постављање инсталација других инфраструктурних објеката и уређаја и  
3. користити их супротно намени 

 
Члан 28. 

 
Вршилац комуналне делатности је дужан да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника 

о квалитету пружања услуга (у даљем тексту: Изјашњавање) у трајању од најмање 30 дана.  
Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог члана, вршилац комуналне делатности објављује у 
средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници вршиоца комуналне 
делатности.  

Изјашњавање се може организовати и електронским путем. Вршилац комуналне делатности је дужан да 
у року од 15 дана од  дана завршетка изјашњавања достави надлежном органу вршиоца комуналне 
делатности извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга.  
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина корисника није 
задовољна пруженом комуналном услугом, надлежни орган вршиоца комуналне делатности саставља 
Мере за отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника.  

Надлежни орган вршиоца комуналне делатности доноси мере за отклањање наведених недостатака, са 
роком за предузимање мера ради отклањања недостатака, који не може бити дужи од 90 дана.  

 
IV. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА  

 
Члан 29. 

 
Средства за обављање димничарских услуга обезбеђују се из:  
1. прихода од пружања димничарских услуга,  
2. наменских средстава других нивоа власти;  

3. других извора, у складу са Законом.  
 

Члан 30. 
 

За пружање димничарске услуге, корисник плаћа одређену цену вршиоцу комуналне делатности.  
Цене димничарских услуга, образују се на основу начела и елемената за образовање цена комуналних 

услуга прописаних законом.  
Цене се утврђују ценовником који предлаже надлежни орган вршиоца комуналне делатности 

димничарских услуга, на који сагласност даје Скупштина општине Пландиште. Уколико надлежни орган 
вршиоца комуналне делатности димничарских услуга, у примереном року, не поднесе предлог ценовника 
или је поднети предлог израђен супротно начелима и елементима за образовање цена комуналних услуга 
прописаних законом, Скупштина општине Пландиште доноси акт о ценама димничарских услуга. 

 
V. НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА  

 
Члан 31. 

 
Вршилац комуналне делатности димничарских услуга, дужан је да, свој рад и пословање организује у 

континуитету, тако да кроз реализацију Плана из члана 16. ове Одлуке, обезбеди одговарајући обим, врсту и 
квалитет димничарских услуга.  
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Члан 32. 
 

Ако дође до поремећаја или прекида у раду Вршиоца комуналне делатности услед ванредне ситуације 
или других разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече, Вршилац комуналне делатности је 
дужан да одмах предузме мере на отклањању узрока поремећаја односно прекида, и то:  

1. Радно ангажује запослене у Предузећу на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због 
којих је дошло до прекида, као и да ангажује трећа лица за обављање димничарских услуга,  

2. Предузме мере које утврде надлежни органи Општинске управе Општине Пландиште.  
 

Када вршилац комуналне делатности не предузме мере из става 1. овог члана, Општинско веће може да 
ангажује друго правно лице или предузетника на терет Вршиоца комуналне делатности.  
 

Члан 33. 
 

У случају поремећаја или прекида у обављању димничарских услуга, као и у случају штрајка запослених 
у Предузећу, надлежни орган јединице локалне самоуправе предузима оперативне и друге мере којима ће 
се обезбедити обављање димничарских услуга у складу са Законом и овом одлуком. 
 

VI. НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ 
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА  

 
Члан 34. 

 
Вршилац комуналне делатности је дужан да у случају поремећаја или прекида у обављању 

димничарских услуга насталог услед ванредне ситуације или других разлога који нису могли да се предвиде 
или спрече, поред предузетих мера из члана 32. ове Одлуке обавести надлежни орган Општинске управе 
општине Пландиште о разлозима поремећаја или прекида, као и о предузетим мерама.  
 

Члан 35. 
 

Када надлежни орган Општинске управе општине Пландиште, прими обавештење из члана 34. ове 
Одлуке, дужан је да без одлагања одреди ред првенства и начин обављања димничарских услуга, мере за 
отклањање насталих последица, и друге потребне мере.  
 
VII. МЕРЕ ЗАБРАНЕ  

 
Члан 36. 

 
На димоводним објектима и вентилационим каналима није дозвољено:  
1. извођење грађевинских и других радова без одговарајућег акта надлежног органа Општинске 

управе општине Пландиште; 
2. постављање инсталација других инфраструктурних објеката и уређаја и,  
3. коришћење димоводних и вентилационих канала супротно њиховој намени. 

 
VIII. ПОВЕРАВАЊЕ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА  

 
Члан 37. 

 
Комуналну делатност димничарске услуге на територији Општине Пландиште, вршиће Јавно предузеће 

„Полет“ Пландиште. 
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Поверавање обављања комуналне делатности димничарске услуге врши Скупштина општине 
Пландиште у поступку, на начин и у складу са Законом о комуналним делатностима и другим важећим 
прописима који регулишу ову област.  

Вршилац комуналне делатности димничарских услуга коме је поверено обављање ове комуналне 
делатности, дужан је да поверене послове обавља у складу са законом, подзаконским актима и овом 
Одлуком. 
 

IX. НАДЗОР 
 

Члан 38. 
 

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и других аката донетих на основу ове одлуке, 
врши надлежни орган Општинске управе општине Пландиште за послове комуналне инспекције, осим ако 
поједини послови нису посебним прописима стављени у надлежност другог органа.  
 

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 39. 
 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац комуналне делатности ако: 
1. не поступа у складу са члановима 5, 6, 7 и 8; 
2. не поступа у складу са чланом 9; 
3. не донесе Програм и годишњи план у складу са члановима 11 и 20; 
4. димоводне и ложишне објекте и уређаје, као и вентилационе канале и уређаје не чисти у 

прописаним временским размацима прописаним члановима 13. и 14. ове Oдлуке;  
5. не врши спаљивање чађи димоводне и ложишне објекте и уређаје, и не чисти вентилационе канале 

и уређаје у временским размацима прописаним чланом 15. ове Oдлуке;  
6. на захтев корисника услуге не изврши димничарску услугу у краћем временском размаку (члан 16. 

ове Oдлуке)  
7. не изврши преглед новоизграђених и дограђених димоводних објеката и уређаја (члан 17. ове 

Oдлуке)  
8. не поступа у складу са чланом 18; 
9. не поступа у складу са члановима 21 и 22; 
10. ако не води евиденцију из члана 23. и 24. ове Oдлуке; 
11. не чува податке у складу са чланом 25. ове Oдлуке; 
12. не поступа у складу са чланом 28; 
13. ако димничар не изда потврду из члана 30. ове Oдлуке; 
14. не предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида у обављању   димничарских 

услуга члан 32.;  
15. не обавештава надлежног органа Општинске управе општине Пландиште о разлозима поремећаја 

или прекида у обављању димничарских услуга, као и о предузетим мерама (члан 34.); 
16. уколико поступи у супротности са чланом 37. ове Oдлуке; 
17. За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у вршиоцу комуналне делатности 

новчаном казном од 20.000,00 динара.  
 

Члан 40. 
 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај корисник услуге - правно 
лице ако димоводне и ложишне објекте, уређаје и вентилационе канале и уређаје, користи супротно намени, 
на начин који угрожава безбедност грађана и ствара опасност од пожара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 
20.000,00 динара  
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
фиксном износу од 15.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице и одговорно лице предузетник новчаном 
казном у фиксном износу од 10.000,00 динара. 
 

Члан 41. 
 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, ако не омогући вршиоцу 
комуналне делатности вршење димничарских услуга.  

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у предузећу новчаном казном од 
20.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник, новчаном казном у износу од 15.000,00 
динара.  

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и физичко лице, новчаном казном у износу од 10.000,00 
динара.  
 

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 42. 
 

Општинска управа општине Пландиште у року од шест месеци од ступању на снагу ове Одлуке, 
спровешће поступак ради поверавања обављања комуналне делатности димничарске услуге, у складу са 
Законом, подзаконским актима и овом Одлуком. 
 

Члан 43. 
 

Овом Одлуком престаје да важи  Одлука о димничарским услугама („Сл. лист Општине Пландиште“, 
бр. 8/2007). 
 

Члан 44. 
 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-28/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године        
П Л А Н Д И Ш Т Е 
                                                                                                       

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    

                               Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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259. 
 

На основу члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/1977, 24/1985, 6/1989 и 
„Сл. гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994 и 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС, и 84/2013 – 
одлука УС), члана 3. тачка 6. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018) члана 7, 8. и 9. Уредбе о начину и условима за отпочињања комуналних делатности („Сл. гласник 
РС”, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута 
општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018),  Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној дана 20.12.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА  
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о сахрањивању и гробљима  („Сл. лист општине Пландиште“, бр.12/2018),  мења се 
члан 6. и сада гласи: 
„Уређењe и одржавање гробља на територији општине Пландиште (сва насељена места), 
сахрањивање, опремање простора за сахрањивање,  изградња и  одржавање стаза, 
уређивање,  опремање и  одржавање објеката  за  погребне услуге, одржавање гробова, укоп 
умрлих, врши Јавно предузеће „Полет“ Пландиште  (у даљем тексту: ЈП) у складу са 
Законом  о сахрањивању и гробљима, законом  о комуналним делатностима, уредбама које 
регулишу предметну област и одредбама ове одлуке. 

Минимални  услови  које  морају  да  испуне  вршиоци  комуналних  делатности  управљање 
гробљима  и сахрањивање су: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Изузетно од става 3. овог члана, за гробље површине до 5 ха које је у својини цркве или 

верске заједнице, вршилац комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивања мора да 
има минималну стручну оспособљеност кадрова и то: једног запосленог, средњег образовања у 
трогодишњем или четворогодишњем трајању и два запослена основног образовања. 
Јединица локалне самоуправе не може донети одлуку о поверавању послова сахрањивања, 
уређивања и одржавања гробља које је у својини цркве или верске заједнице, без сагласности те 
цркве или верске заједнице, у складу са законом. 

Под одговарајућом струком за запослена лица са високим образовањем у смислу обављања 
послова комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање подразумева се стечено 
високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, из техничке, природне или 
друштвене научне области, односно стечено високо образовање првог степена студија у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању до три године, из 
техничке, природне или друштвене научне области. 

Ред. 

бр. 

СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ КАДРОВА Површина гробља у hа 

од 10 hа до 20 ha 

1.  Високо образовање одговарајуће струке 2  

2.  Средње образовање у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању 
5  

3.  Основно образовање 10  
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Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања 

комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање мора да има најмање једног 
запосленог дипломираног правника.  
 

Вршилац комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање мора да има 
минимални технички капацитет, и то: 
 
 
Ред. 
број 

 
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

Површина гробља у hа 

од 10 hа до 20 ha 

 
1. 

Рачунар са програмом за вођење евиденције 
о гробним местима и сахранама 

 
2 

2. Радна машина за одржавање гробља 2 

 
3. 

Колица или возило за превоз покојника унутар 
гробља 

 
3 

4. Колица за цвеће 3 

5. Косилица за траву 3 

 
Вршилац комуналне делатности који је обављао ову комуналну делатност пре ступања на 

снагу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности дужан је да 
у законском року од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке, усклади своје пословање 
са овом Одлуком.“  
 

Члан 2. 
  

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: 011-31/2019-I                                                                            
Датум: 20.12.2019. године                                                     
П Л А Н Д И Ш Т Е                                                             
 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    

                               Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Стр  -1127-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

 
260. 
 

На основу члана 3. став 1. тачка 8. и члана 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 12. став 2. члана 13. и 14. Уредбе о начину и условима за 
отпочињања комуналних делатности („Сл. гласник РС”, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019), члана 32. став 1. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
30/2018),  Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 20.12.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

Члан 1. 

У Одлуци о обезбеђивању јавног осветљења  („Сл. лист општине Пландиште“, бр.12/2018),  
додаје се члан 3а.  који  гласи: 

„Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања 
комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења мора да има минималну стручну оспособљеност 
кадрова, и то:  

Ред. 
број  

Стручна оспособљеност кадрова  

Број стубова јавног 
осветљења  

до 5.000  

1.  
Средње образовање у трогодишњем трајању 
(електромонтер или електроинсталатер)  

1  

2.  
Средње образовање у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању и возачка дозвола C 
категорије  

1  

3.  Основно образовање  2  

Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања 
комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења мора да има минимални технички капацитет, и то:  

Ред. 
број  

Технички капацитет  
Број стубова јавног осветљења  

до 5.000  

1.  Хидраулична платформа  1  

2.  Теретно пикап или теренско возило  1  

3.  Приколица за обезбеђења радова на путу  1  

 
Вршилац комуналне делатности који је обављао ову комуналну делатност пре ступања на 

снагу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности дужан је да 
у законском року од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке, усклади своје пословање 
са овом Одлуком.“ 

 



Стр  -1128-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

 
Члан 2. 

  
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: 011-32/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године         
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
                               Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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261. 
 

На основу члана 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 54/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 
- одлука УС и 24/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), члана 3. став 1. тачка 7, члана 5. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),  члана 11а. и 11б. 
Уредбе о начину и условима за отпочињања комуналних делатности („Сл. гласник РС”, бр. 13/2018, 66/2018 
и 51/2019), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл. лист 
Општине Пландиште“, бр. 30/2018),  Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 20.12.2019. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о јавним паркиралиштима („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 12/2018),  мења се 
члан 4. и сада гласи: „Одржавање, управљање и контрола јавних паркиралишта као комунална 
делатност јавних паркиралишта, поверена је надлежној служби Општинске управе општине 
Пландиште. 

Минимални услови које морају да испуне вршиоци комуналних делатности за отпочињање 
обављања комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима за послове одржавање јавних 
паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори) јесу да 
мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова и минималне техничке капацитете према врсти 
послова које обавља, а то су: 
 

Ред. 
бр. 

Стручна оспособљеност кадрова Број 
становника  
до 100.000  

1. Средње образовање у трогодишњем или  
четворогодишњем трајању 

1 

 

Ред. 

бр. 

Технички капацитет Број 
становника  
до 100.000  

1.  Транспортно-путарско возило за 
превоз опреме и радника  

1 

2.  Локација за смештање возила, машина, 
алата 

1 

 

Под комплетом алата и опреме у смислу ове Одлуке подразумева се: агрегат, брусилица и бушилица 
(вибрациона). 

Вршилац комуналне делатности који је обављао ову комуналну делатност пре ступања на 
снагу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности дужан је да 
у законском року од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке, усклади своје пословање 
са овом Одлуком.“ 
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Члан 2. 

  
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: 011-30/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године         
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    

                               Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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262. 
 

На основу члана 46. став 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/2005,30/2010, 93/2012 
и 17/2019 - др. закон), члана 3. став 1.тачка 14. члана 5. став 1. члана 6. и члана 13. став 1. Закона о 
комуналним делатностима („Службени  гласник РС“,  бр.  88/2011, 104/2016  и  95/2018), члана 3. и члана 19-
22. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“, 
бр.13/2018, 66/2018 и 51/2019), члана 20. став 1. тачка 15. члана 32. став 1. тачка 6. Закона о  локалној  
самоуправи  („Сл. гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 и 47/2018),  и члана 40. став 1. тачка 
6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина  општине  
Пландиште,  на  седници  одржаној  дана  20.12.2019. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 
 

Члан 1. 

У Одлуци о обављању делатности зоохигијене  („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 25/2018), 
после члана 2. додаје се нови члан 2а, који  гласи: 
 

„Члан 2а 

Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене у погледу стручне оспособљености кадрова мора да има најмање:  

Ред. 
број  

Стручна 
оспособљеност 

кадрова  

Број 
запосле

них  
Образовање  

1.  
Доктор 
ветеринарске 
медицине 

1  

Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на 
интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, обуку у складу са 
законом којим се уређује добробит животиња и додатне обуке за 
поступање са споредним производима животињског порекла.  

2.  

Средње 
образовање - 
ветеринарски 
техничар  

2  
Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, обуку у 
складу са законом којим се уређује добробит животиња и додатне обуке 
за поступање са споредним производима животињског порекла.  

3.  

Средње 
образовање у 
трогодишњем или 
четворогодишњем 
трајању  

2  

Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем 
трајању, обуку у складу са законом којим се уређује добробит животиња 
и додатне обуке за поступање са споредним производима животињског 
порекла.  

4.  
Основно 
образовање  

4  
Основно образовање и обуку у складу са законом којим се уређује 
добробит животиња и додатне обуке за поступање са споредним 
производима животињског порекла.  
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Додатна радна обука за поступање са споредним производима животињског порекла, у смислу ове 
уредбе, јесте радна обука на радном месту где се обављају послови комуналне делатности зоохигијене, у 
трајању од најмање шест месеци. Додатна радна обука није обавезна за лица која на радном месту 
обављају административне послове.“  

Члан 2.  

После члана 2а,  додаје се нови члан 2б, који  гласи: 
 

„Члан 2б. 

Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене на територији јединице локалне самоуправе, уз захтев доставља и:  

1) доказ о власништву прихватилишта за напуштене животиње које се налази на тој територији јединице 
локалне самоуправе или на територији суседних јединица локалних самоуправа за заједничке потребе или  

2) уговор о збрињавању ухваћених, напуштених и изгубљених животиња са прихватилиштем за напуштене 
животиње које се налази на тој територији јединице локалне самоуправе или на територији суседних 
јединица локалних самоуправа за заједничке потребе. 

Збрињавање ухваћених, напуштених и изгубљених животиња спроводи се према програму контроле и 
смањења популације напуштених паса и мачака надлежног органа јединице локалне самоуправе.  

Прихватилиште за напуштене животиње мора да буде одговарајућег капацитета у складу са програмом 
из става 2. овог члана и да испуњава услове у погледу простора, просторија и опреме у складу са посебним 
прописом којим се уређују услови које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње, као и 
да је уписано у регистар објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.“  

Члан 3.  

 
После члана 2б,  додаје се нови члан 2в,  који  гласи: 

 
„Члан 2в. 

Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене уз захтев доставља и доказ о власништву, односно уговор о закупу или лизингу, за 
најмање једно:  

1) возило за транспорт животиња, у складу са посебним прописом којим се уређују услови које морају 
да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње;  

2) возило за транспорт споредних производа животињског порекла.“  

Члан 4. 

 
После члана 2в,  додаје се нови члан 2г,  који  гласи: 

 
„Члан 2г. 

Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене, поред услова прописаних овом уредбом, мора да испуњава и услове у складу са 
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прописима којима се уређује заштита становништва од заразних болести и прописима којима се уређује 
добробит животиња.“ 

Члан 5.  

 
После члана 2г,  додаје се нови члан 2д,  који  гласи: 

 
„Члан 2д. 

Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене за послове нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних 
површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до 
објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који 
не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину, мора да испуњава услове прописане 
законом којим се уређује ветеринарство и услове прописане посебним прописом.“  

Члан 6. 
  

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: 011-29/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године         
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    

                               Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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263. 
 

На основу члана 59. став 7. и члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 15/2016),  члана 40. став 1. тачка 53. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“,  број 30/2018) и члана 19. Оснивачког акта Јавног предузећа „Полет“ Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, 27/2016, 6/2017 и 7/2017– пречишћен текст), Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 20.12.2019. године доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи програм пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2020. годину, 

усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Полет“ Пландиште под бројем 1-08/2019-03/19 од 28.11.2019. 
године, а чији саставни део је и Посебан програм са финансијским планом о коришћењу средстава из 
буџета општине Пландиште за ЈП „Полет“ Пландиште за 2020. годину, који је усклађен са Одлуком о буџету 
општине Пландиште за 2020. годину. 

 
II 

 
ЈП „Полет“ Пландиште је дужно да оснивачу доставља тромесечне извештаје о реализацији 

годишњег програма пословања. 
 

III 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 

Пландиште“. 
 
 

РЕПУЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-33/2019-I 
Дана: 20.12.2019. године 
П л а н д и ш т е 

       
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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264. 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Закона о култури („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.)  и  члана 40. став 1. тачка 53. и члана 149. 
Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“ бр. 30/2018), Скупштина општине 
Пландиште, на седници одржаној  дана 20.12.2019.  године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕЛА ЦРКВА 
ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Историјског архива Бела Црква за 2020. годину 
број 318/19, који је усвојио Управни одбор Историјског архива Бела Црква 02.12.2019. године, под 
бројем 373/18.  

 
  

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 
Пландиште“.  

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-54/2019-I 
Дана: 20.12.2019.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
     ПРЕДСЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 
 



Стр  -1136-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

265. 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Закона о култури 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр.) и члана 40. став 1. тачка 53. и члана 149. 
Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 20.12.2019.  године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВУК КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ  
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Културно образовног центра „Вук 
Караџић“ Пландиште за 2020. годину бр. 128/19 и Финансијски план Културно образовног центра 
„Вук Караџић“ Пландиште за 2020. годину бр. 127/19, усклађен са Одлуком о буџету општине 
Пландиште за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор Културно образовног центра „Вук 
Караџић“ Пландиште  28. новембра 2019. године, под бројем 129/2019.  

  
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 
општине Пландиште“. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-34/2019-I 
Дана: 20.12.2019.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 

 



Стр  -1137-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

266. 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Закона о култури 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр.)  и  члана 40. став 1. тачка 53. и члана 149. 
Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 20.12.2019.  године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Народне библиотеке Пландиште за 2020. 
годину, број 157/2019, који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке 25. новембра 2019. 
године под бројем 160/2019 и Финансијски план Народне библиотеке Пландиште за 2020. годину 
бр. 156/2019, усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину, који је усвојио 
Управни одбор Народне библиотеке Пландиште 25. новембра 2019. године, под бројем 159/2019.  

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-33/2019-I 
Дана: 20.12.2019.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 



Стр  -1138-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

267. 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 13. Закона о здравственој 
заштити („Сл.гласник РС“, бр. 25/2019)  и  члана 40. став 1. тачка 53. и члана 149. Статута 
општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 20.12.2019.  године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА 
ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за 2020. 
годину, број 513/19 и Финансијски план за 2020. годину Дома здравља „1. октобар“ Пландиште 
број 400/19, усклађен  са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину, које је усвојио 
Управни одбор Дома здравља „1. октобар“ Пландиште  27. новембра 2019. године, под бројем 
515/19.  

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 
општине Пландиште“. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-36/2019-I 
Дана: 20.12.2019.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
   ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 



Стр  -1139-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

268. 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 209. Закона о социјалној 
заштити („Сл.гласник РС“, бр. 24/2011) и члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине  
Пландиште на седници одржаној дана 20.12.2019.  године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм рада Центра за социјални рад Пландиште за 2020. 
годину, број 55100-13-2a/2019 од 03.10.2019. године који је усвојио Управни одбор Центра за 
социјални рад Пландиште дана 03.10.2019. године, под бројем 55100-13-2а/2019 и Усклађени 
финансијски план Центра за социјални рад Пландиште за 2020. годину број 55100-11-4А/2019 од 
11.12.2019. године, усклађен  са  Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину, који је 
усвојио Управни одбор Центра за социјални рад Пландиште, дана 11.12.2019. године, под бројем 
55100-11-4А/2019.  

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 
Пландиште“.  

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-55/2019-I 
Дана: 20.12.2019.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

  Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 
 



Стр  -1140-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

269. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), чланова 6, 7, 9 и 13. Закона о 
Црвеном крсту („Сл. гласник РС“, број 107/2005) и  члана 40. став 1. тачка 53. и члана 149. 
Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“ бр. 30/2019), Скупштина општине 
Пландиштена седници одржаној дана 20.12.2019.  године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ  И 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦРВЕНОГ КРСТА ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 
I 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Основе Програмских активности Црвеног крста Пландиште са 

Календаром активности за 2020. Годину и  Финансијски план Црвеног крста Пландиште за 2020. 
годину, усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину, које је усвојила 
Скупштина Црвеног крста Пландиште 05.децембра 2019. године, под бројем 175-1/19.  

 
 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-35/2019-I 
Дана: 20.12.2019.  године  
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
ПРЕДСЕДНИК 

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 



Стр  -1141-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

270. 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 119. и 189. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закони, 
10/2019 и 27/2019 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 53. и члана 149. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној дана 20.12.2019.  године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план за 2020. годину Основне школе „Доситеј 
Обрадовић“ Пландиште,усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину, који 
је донео Школски одбор Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, 18. новембра2019. 
године, под бројем 61-1241/2019. 

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 
општине Пландиште“. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-37/2019-I 
Дана: 20.12.2019.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 



Стр  -1142-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

271. 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 119. и 189. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закони, 
10/2019 и 27/2019 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 53. и члана 149. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној дана 20.12.2019.  године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план за 2020. годину Основне школе „Јован 
Стерија Поповић“ Велика Греда, усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. 
годину, који је донео Школски одбор Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, 28. 
новембра 2019. године, под бројем 61-1283/19.  

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-38/2019-I 
Дана: 20.12.2019.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 

 
 

 



Стр  -1143-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

272. 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 119. и 189. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закони, 
10/2019 и 27/2019 – др.закон) и члана 40. став 1. тачка 53. и члана 149. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр.30/2018), Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној дана 20.12.2019.  године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план за 2020. годину Основне школе „Јован 
Јовановић Змај“ Хајдучица,усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину, 
који је донео Школски одбор Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица 28.новембра 2019. 
године, под бројем 785/2019. 

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-39/2019-I 
Дана: 20.12.2019.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ендре Сабо, маст.инж.менаџм.с.р. 
 

 



Стр  -1144-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

273. 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 119. и 189. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закони, 
10/2019 и 27/2019 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 53. и члана 149. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној дана 20.12.2019.  године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
„СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план за 2020. годину Предшколске установе 
„Срећно детињство“ Пландиште, усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. 
годину, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште 12. 
новембра 2019. године, под бројем 60-458/2.  

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-40/2019-I 
Дана:  20.12.2019.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 

 



Стр  -1145-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

274. 
 
На основу  члана 32.,74. и 75.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019),  Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 20.12.2019. године, донела је 

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЗ БАНАТСКИ СОКОЛАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада  и Усклађени финансијски план МЗ 
Банатски Соколац за 2020. годину који је усвојио Савет МЗ Банатски Соколац  28.11.2019. године 
под бројем  86/2019 и 88/2019, а који је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 
2020. годину. 

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-41/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године  
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                                                                        
                                             ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                            Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 
 

 
 



Стр  -1146-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

275. 
 
На основу  члана 32.,74. и 75.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019),  Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 20.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЗ БАРИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада  и Усклађени финансијски план МЗ Барице 2020. 
годину који је усвојио Савет МЗ Барице  25.11.2019. године под бројем  76/2019 и 78/2019, а који је усклађен 
са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину. 

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-42/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                                                                        
                                              ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                           Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 
 
                                                                                     

 



Стр  -1147-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

276. 
 

На основу  члана 32.,74. и 75.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019),  Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 20.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
МЗ ВЕЛИКА ГРЕДА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада  и Усклађени финансијски план МЗ Велика Греда 

за 2020. годину који је усвојио Савет МЗ Велика Греда  27.11.2019. године под бројем  214/2019 и 216/2019, а 
који је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину. 

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-43/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                                                                        
                                                 ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                              Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 
 
                                                                                     

 



Стр  -1148-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

277. 
 
На основу  члана 32.,74. и 75.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине Пландиште 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама („Сл. лист 
општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019),  Скупштина општине Пландиште, на седници 
одржаној 20.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
МЗ ВЕЛИКИ ГАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада  и Усклађени финансијски план МЗ Велики Гај 2020. 
годину који је усвојио Савет МЗ Велики Гај  26.11.2019. године под бројем  75/2019 и 77/2019, а који је 
усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину. 

 
 

II 
 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине 

Пландиште“. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-44/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                                                                        
                                      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 



Стр  -1149-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

278. 
 

На основу  члана 32.,74. и 75.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019),  Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 20.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
МЗ ДУЖИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада  и Усклађени финансијски план МЗ Дужине за 2020. 
годину који је усвојио Савет МЗ Дужине  25.11.2019. године под бројем  72/2019 и 74/2019, а који је усклађен 
са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину. 

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-50/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                                                                        
                                      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                             Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 

 
 

 
 
 



Стр  -1150-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

279. 
 

На основу  члана 32.,74. и 75.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019),  Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 20.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
МЗ ЈЕРМЕНОВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада  и Усклађени финансијски план МЗ Јерменовци за 
2020. годину који је усвојио Савет МЗ Јерменовци  26.11.2019. године под бројем  117/2019 и 119/2019, а који 
је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину. 

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-45/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                                                                        
                                            ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                               Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 

 
 



Стр  -1151-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

280. 
 

На основу  члана 32.,74. и 75.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019),  Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 20.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
МЗ КУПИНИК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада  и Усклађени финансијски план МЗ Купиник за 2020. 
годину који је усвојио Савет МЗ Купиник  25.11.2019. године под бројем  91/2019 и 93/2019, а који је усклађен 
са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину. 

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-46/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                                                                        
                                                    ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                      Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 



Стр  -1152-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

281. 
 

На основу  члана 32.,74. и 75.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019),  Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 20.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
МЗ МАРГИТА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада  и Усклађени финансијски план МЗ Маргита за 2020. 

годину који је усвојио Савет МЗ Маргита  26.11.2019. године под бројем  77/2019 и 79/2019, а који је усклађен 
са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину. 

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-47/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                                                                        
                                          ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                             Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 



Стр  -1153-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

282. 
 

На основу  члана 32.,74. и 75.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019),  Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 20.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
МЗ МАРКОВИЋЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада  и Усклађени финансијски план МЗ Марковићево за 
2020. годину који је усвојио Савет МЗ Марковићево  26.11.2019. године под бројем  61/2019 и 63/2019, а који 
је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину. 

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-48/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                                                                        
                                          

           ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                             Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 



Стр  -1154-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

283. 
 

На основу  члана 32.,74. и 75.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019),  Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 20.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
МЗ МИЛЕТИЋЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада  и Усклађени финансијски план МЗ Милетићево за 
2020. годину који је усвојио Савет МЗ Милетићево  26.11.2019. године под бројем  86/2019 и 88/2019, а који је 
усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину. 

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-49/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                                                                        
                                        ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                             Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 



Стр  -1155-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

284. 
 

На основу  члана 32.,74. и 75.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019),  Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 20.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
МЗ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада  и Усклађени финансијски план МЗ Пландиште за 
2020. годину који је усвојио Савет МЗ Пландиште  29.11.2019. године под бројем  307/2019 и 309/2019, а који 
је усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину. 

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-51/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                                                                        
                                            ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                             Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 



Стр  -1156-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

285. 
 

На основу  члана 32.,74. и 75.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019),  Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 20.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
МЗ СТАРИ ЛЕЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада  и Усклађени финансијски план МЗ Стари Лец за 

2020. годину који је усвојио Савет МЗ Стари Лец  28.11.2019. године под бројем  102/2019 и 104/2019, а који је 
усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину. 

 
 

II 
 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине 

Пландиште“. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-52/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                                                                        
                                            ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                              Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 

 

                                                                                     



Стр  -1157-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

286. 
 

На основу  члана 32.,74. и 75.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 53. и члана 114. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 63. и 74. Одлуке о месним заједницама 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019),  Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 20.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂЕНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
МЗ ХАЈДУЧИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Усклађени план рада  и Усклађени финансијски план МЗ Хајдучицаза 

2020. годину који је усвојио Савет МЗ Хајдучица  25.11.2019. године под бројем  71/2019 и 73/2019, а који је 
усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину. 

 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-53/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                                                                        
                                            ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                             Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 

 

                                                                                     



Стр  -1158-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

287. 
 

          Сходно члану 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'“, бр. 129/2007, 34/2010 – 
Одлука УС и 54/2011), члана 40. став 1. тачка 31. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште'“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 20.12.2019. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА  И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
 
I 

 
          РАЗРЕШАВА СЕ заменик председника Општинске изборне комисије општине Пландиште у 

сталном саставу, Магдален Тошић, дипл. правник из Пландишта, именована на предлог Одборничке групе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. 

 
II 

 
          РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 
 
          Секретар Општинске изборне комисије општине Пландиште: 
          -  Раде Сурла, дипл. правник из Пландишта и 
 
           Заменик секретара Општинске изборне комисије општине Пландиште: 
           -  Милош Манојловић, дипл. правник из Вршца. 
 

III 
 
          Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
          Сходно члану 14. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 – Одлука УС и 54/2011) изборну комисију јединице локалне самоуправе у сталном саставу чине 
председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог 
одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника. 

          Одборничка група у Скупштини општине Пландиште АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 
предлаже да се разреши са функције заменика председника Општинске изборне комисије општине 
Пландиште у сталном саставу, Магдалена Тошић, дипл. правника из Пландишта. 

           Председник Скупштини општине Пландиште предлаже да се разреше секретар Општинске 
изборне комисије Раде Сурла, дипл. правник из Пландишта и заменик секретара Општинске изборне 
комисије Милош Манојловић, дипл. правник из Вршца. 

          Имајући у виду ове предлоге, Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на 
седници одржаној 12.12.2019. године утврдила је Предлог Решења о разрешењу заменика председника, 
секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије општине Пландиште у сталном саставу и 
доставила га Скупштини општине на разматрање и усвајање. 

          Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Пландиште је донела одлуку  као у диспозитиву 
овог решења. 

 



Стр  -1159-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

          ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
          Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења Решења. 
 
          РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 

1. Разрешеном заменику председника,  секретару и заменику секретара Општинске изборне 
комисије , 

2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску 
администрацију - Одсек за финансије и буџет, привреду и ЛЕР и 

          3.   Архиви. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-64/2019-I 
Дана: 20.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

 
 
                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                            Ендре  Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
 



Стр  -1160-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

288. 
 

          На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – 
Одлука УС и 54/2011) и члана 40. став 1. тачка 69. и члана 149. Статута општине Пландиште („Службени 
лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 20.12.2019. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА  И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
I 

 
          За заменика председника Општинске изборне комисије општине Пландиште у сталном саставу 

именује се Шара Шош, дипл. правник из Јерменовца, на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,  

 
II 

 
          За секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије именују се: 
 
          -  Магдалена Тошић, дипл. правник из Пландишта, за секретара. 
 
          -  Раде Сурла, дипл. правник из Пландишта, за заменика секретара. 
 

III 
 
          Мандат новоименованог заменика председника, секретара и заменика секретара Општинске 

изборне комисије општине Пландиште траје до краја мандата Општинске изборне комисије општине 
Пландиште именованог Решењем Скупштине општине Пландиште бр. 02-107/2016-I од 19.10.2016. године. 

 
IV 

 
          Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Одредбом члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – 

Одлука УС и 54/2011) прописано је да изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест 
чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини 
јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника, да изборна комисија има секретара кога именује 
скупштина јединице локалне самоуправе и секретар учествује у раду комисије без права одлучивања, да 
председник, чланови изборне комисије у сталном саставу и њен секретар имају заменике и да се за 
председника, заменика председника, секретара и заменика секретара изборне комисије именује лице које је 
дипломирани правник. 

          Чланом 13. став 4. Закона о локалним изборима прописано је да у решењу о именовању 
председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног имена председника, односно члана, 
мора бити наведена његова политичка припадност или назив странке, односно страначке коалиције на чији 
предлог је именован. 

               У складу са чланом 30. став 1. Закона о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, бр. 35/2000, 
57/2003 – одлука УСРС, 72/2003 – др. закон, 75/2003 – др. закон, 18/2004, 101/2005 – др. закон, 85/2005 – др. 
закон, 28/2011 – одлука УС, 36/2011 и 104/2009 – др. закон), чије се одредбе о именовању у изборне комисије 
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сходно члану 58. Закона о локалним изборима примењују и на избор одборника, чланови општинских 
изборних комисија се именују на четири године. 

         Одборничка група у Скупштини општине Пландиште АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 
предлаже за заменика председника Општинске изборне комисије општине Пландиште у сталном саставу, 
Шару Шош, дипл. правника из Јерменовца. 

           Председник Скупштини општине Пландиште за секретара Општинске изборне комисије предлаже 
Магдалену Тошић, дипл. правника из Пландишта, а за заменика секретара Општинске изборне комисије 
Радета Сурлу, дипл. правника из Пландишта. 

           На основу ових предлога Комисија за кадровска, административна питања и радне односе 
Скупштине општине Пландиште на седници одржаној 12.12.2019. године утврдила је Предлог Решења о 
именовању заменика председника, секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије у сталном 
саставу и доставила га Скупштини општине на разматрање и усвајање. 

         Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Пландиште је донела одлуку  као у диспозитиву 
овог решења. 

 
          ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
          Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења Решења. 
 
          РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 
          1. Заменику председника, секретару и заменику секретара Општинске изборне комисије Општине 

Пландиште,  
          2.   Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију - 

Одсек за финансије и буџет, привреду и ЛЕР и 

          3.   Архиви. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-65/2019-I 
Дана: 20.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е     

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                              Ендре  Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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289. 
 

На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском  надзору („Службени  гласник 
РС“, број 36/2015, 44/2018 -др закон и 95/2018)  и члана 63. став  1.  тачка  20.  Статута  општине  
Пландиште  („Службени  лист општине  Пландиште“,  бр. 30/2018), Општинско веће општине 
Пландиште, на седници одржаној дана 13.12.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

I 

 
За усклађивање,  односно координацију  инспекцијског  надзора  над пословима  из 

изворне надлежности општине Пландиште, образује се Координациона комисија (у даљем 
тексту Комисија). Комисију чине председник и два члана. 

 
II 
 

У Комисију се именују: 

 
За председника: 

  Александра Одавић Мак, начелник општинске управе општине Пландиште 
 
За чланове: 
 Горица Стефановић, шеф службе за инспекцијске послове 
 Наташа Боројевић,  шеф службе за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне 

средине 
 

III 
 

Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад, сазива и води седнице 
Комисије. 

Комисија доноси Пословник о раду. 
 

IV 
 

Инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине Пландиште, врше: 
 
1. Комунална инспекција у саставу Службе за инспекцијске послове општинске управе 

општине Пландиште. 
2. Инспекција за друмски саобраћај у саставу Службе за инспекцијске послове општине 

Пландиште. 
3. Инспектор за саобраћај и путеве у саставу Службе за инспекцијске послове општине 

Пландиште. 
4. Инспектор наплате у саставу Службе за пореску инспекцију општинске управе 

Пландиште, 
 

V 
 

Послови и задаци Комисије су: 
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1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које 

достављају инспекције; 
2) да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује смернице и 

даје упутства у циљу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског 
надзора, и прати њихову реализацију, а нарочито: 

1.за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција, 
2.за размену информација у вршењу инспекцијског надзора, 

3.за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о 
раду инспекција, 

4.за развој информационог система у циљу ефиксног вршења инспекцијског надзора; 
3)  да  разматра  и  даје  мишљење  на  нацрте  одлука  и  предлоге  других  прописа  којима  

се  уређују  питања инспекцијског надзора; 
4) да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад 

инспекције, анализира праксу инспекцијског  надзора  и  заузима  ставове  у  циљу  
уједначавања  поступања  инспекције  у  истим  или  сличним ситуацијама према свим 
надзираним субјектима, и објављује те ставове; 

5) да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и   стручним 
усавршавањем инспектора,  као  и  утврђивању  програма  стручног  усавршавања  инспектора,  
и  подноси  иницијативе  надлежним органима који се односе на финансирање, техничку 
опремљеност и програме обука и других облика стручног усавршавања инспектора; 

6) да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и његових измена и 
допуна; 

7) да се стара да се на службеној  интернет  страници  општине  Пландиште објављују 
прописи,  акти и документи који се односе на инспекцијски надзор; 

8)   да,   на   упит   заинтересованих   лица,   пружа   обавештења   која   се   односе   на   
делокруг   инспекција   у надлежности општине  Пландиште, најкасније у року од седам радних 
дана; 

9) да, у складу са  потребом, подноси извештаје   Општинском већу и Скупштини и даје 
предлоге за предузимање мера из њихове надлежности; 

10)  да  се  стара  да  се  на  службеној  интернет  страници  општине  Пландиште објављују  
информације  о  свим носиоцима послова инспекцијског  надзора, а нарочито подаци о 
њиховим надлежностима,  адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и о 
њиховим руководиоцима; 

11) да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад 
инспекције који је незадовољан одлуком о притужби; 

12) да разматра извештај о раду унутрашње контроле инспекције; 
13)  да  обезбеђује  обухватнији  и  делотворнији  надзор  и  избегавање  преклапања  и  

непотребног  понављања надзора, поред  усклађивања  инспекцијског  надзора  између  
инспекција  које  врше  инспекцијски  надзор  над пословима из изворне надлежности општине 
Пландиште и 

14) да обавља друге послове и задатке утврђење овим решењем. 

 
VI 
 

Инспекције су дужне да се придржавају послова и задатака из става V овог Решења. 
Послове и задатке из става V овог Решења, Комисија обавља у сарадњи са 

организационом јединицом општинске управе  надлежном  за  послове  информатике,  која  
обавља  стручне  послове  и  послове  на  успостављању  и одржавању информационог система 
у циљу ефикасног вршења инспецијског надзора. 
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VII 
 

У оквиру Комисије, у складу са потребама, могу се образовати радне групе и стручни 
тимови за одређену област, односно одређена питања инспекцијског надзора. 

Радном  групом,  односно  стручним  тимом  руководи  члан Комисије,  а у раду радне 
групе, односно  стручног  тима могу учествовати  представници  инспекција  које немају 
чланове у саставу Комисије,  јавних предузећа  и установа чији  је оснивач  општина  
Пландиште,  удружења,  комора  и других  асоцијација,  научних  и обаразовних  установа, као 
и других организација  чији је рад повезан  са системом  и пословима  инспекцијског  надзора  
у општини  Пландиште. 

VIII 
 

Комисија усклађује инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са 
повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности општине Пландиште, 
обезбеђивањем координације и међусобне сарадње инспекције  Пландиште у  утврђивању  
планова  инспекцијског  надзора  и  рада  инспекција  и  сарадње  у  поступку вршења 
самосталног или заједничког инспекцијског надзора. 

У оквиру  свог делокруга, у складу  са одлуком  којом се уређује  општинска  управа,  
начелник  општинске  управе усклађује  инспекцијски  надзор  над  пословима  из  изворне  
надлежности  са  повереним  пословима  инспекцијског надзора из надлежности општине 
Пландиште. 

IX 
 

Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој 
потребни за обављање послова и задатака од надлежних органа и ималаца јавних 
овлашћења. 

X 
 

Стручно-техничке и административне послове за Комисију обавља Служба за инспекцијске послове и 
Служба за пореску инспекцију.  

Комисија  подноси  редовне  тромесечне  извештаје  о раду,  ванредне  извештаје  по потреби  
председнику  општине Пландиште и  начелнику  општинске  управе  Пландиште,  као  и    годишњи  
извештај  најкасније  до  31.01.  текуће године за претходну и редовно их објављује на интернет 
страници. 

XII 
 

Oвим решењем престаје да важи Решење број 02-57/2018-III  дана 19.11.2018. године. 
 

XIII 
 

Ово Решење објавити у „ Службеном листу општине Пландиште “. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 02-63/2019-III                                         
Дана: 13.12.2019 . године 
Пландиште                            

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК   
                                                                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   

                                                                              Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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