
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXV Број 39 27.12.2019. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
290. 
 

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 43. став 2. тачка 3. и члана 
51. став 1. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 24/2017) и члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, број 30/2018), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 
дана 27.12.2019. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са 
подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за 

период јануар-јун 2020. године 
 

Члан 1. 
 

 Овим Решењем утврђује се  висина регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих 
школа  са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за 
период ЈАНУАР-ЈУН 2020. ГОДИНЕ.  

 
Члан 2. 

 
Регресирање ће се вршити на следећи начин: 
1. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 5000,00 динара од цене коју наплаћује 

овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све релације са 
суседним општинама (Вршац, Алибунар, Сечањ). 

2. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 4000,00 динара од цене коју наплаћује 
овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за релацију 
Маргита-Вршац и Јерменовци-Алибунар. 

3. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 2500,00 динара од цене коју наплаћује 
овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све релације са 
суседним општинама за јануар и јун 2020.године. 

4. Општина ће сносити трошкове месечних карата у висини од 30% од цене коју наплаћује 
овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све релације ван 
суседних општина (Београд, Панчево, Зрењанин...). 

5. Ученици завршних година остварују наведена права за период јануар–мај  2020.године. 
 

Члан 3. 
 

Средства за финансирање права из члана 1. и 2. овог Решења обезбеђена су Одлуком о 
буџету општине Пландиште за 2020.годину („Службени лист општине Пландиште“, број    
37/2019)  у оквиру  Програма 10 - Средње образовање,  ПА 0001 – Функционисање средњих 
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школа, програмска класификација 2003-0001, функција 920, позиција 111, економска 
класификација 472.     

                                                    
Члан 4. 

  
Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 451-47/2019-III                                                               
Дана: 27.12.2019. године        
П Л А Н Д И Ш Т Е   
 
          

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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291. 
 

           На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 43. став 2. тачка 3. и члана 51. став 2. и став 4. 
Одлуке социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 24/2017) и 
члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште", број 30/2018), 
Општинско веће општине Пландиште,  на седници одржаној дана 27.12.2019. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

o утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са 
подручја општине Пландиште који повремено/викендом  путују од места становања до места школе 

за период јануар-јун 2020. године 
 

Члан 1. 
 

 Овим Решењем утврђује се висина регресирања трошкова превоза ученика средњих школа који 
повремено/викендом путују од места становања до места школе ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2020. ГОДИНЕ  

 
Члан 2. 

 
Висина регресирања је 30% од цене повремених/викенд карата које наплаћује овлашћени 

превозник.  
Ученици завршних година остварују наведена права за период јануар-мај 2020.године. 

 
Члан 3. 

 
Средства за финансирање права из члана 1. и 2. овог Решења обезбеђена су Одлуком о 

буџету општине Пландиште за 2020.годину („Службени лист општине Пландиште“, број    
37/2019)  у оквиру  Програма 10 - Средње образовање,  ПА 0001 – Функционисање средњих 
школа, програмска класификација 2003-0001, функција 920, позиција 111, економска 
класификација 472.                                                        

                                                 
Члан 4. 

 
Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 
      
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 451-48/2019-III        
Дана: 27.12.2019. године         
П Л А Н Д И Ш Т Е                      
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК                                                         

                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                                                       Јован Репац, мастер економиста с.р.  
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 292. 
 

На основу члана 189. став 1. тачка 1. Закона о основама образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019 и 27/2019 – др.закон), члана 50. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – 
др.закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019), члана 11, 12. и 13. Правилника о мерилима за 
утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи („Сл. 
гласник РС“, бр. 146/2014) и члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 30/2018), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 
27.12.2019. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској 
установи „Срећно детињство“ Пландиште за 2020. годину 

 
I 

 
 Овим Решењем утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у 

Предшколској установи „Срећно детињство“ Пландиште за 2020. годину. 
 

II 
 

 Утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи 
„Срећно детињство“ Пландиште и то: 

- За целодневни боравак деце, у износу од 17.874,15 динара месечно по детету и 
- За целодневни припремни предшколски програм, у износу од 14.299,32 динара месечно 

по детету. 
 

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по 
детету из става 1. овог члана са бројем радних дана у месецу. 

 
III 
 

 Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 20% од утврђене економске 
цене и износи: 

- За целодневни боравак деце, у  износуод 3.574,83 динара месечно по детету. 
- За целодневни припремни предшколски програм, у износу од 2.859,86 динара месечно по 

детету. 
 

IV 
 

 За дане одсуства корисник плаћа износ од 50% од утврђеног износа из члана III овог 
Решења. 

 У случају проглашења ванредне ситуације или елементарне непогоде за дане одсуства 
детета услуга се не наплаћује. 

У случају више силе (реконструкције, санације, адаптације објекта и др.) уколико установа 
не обезбеди адекватан боравак детета у другом објекту за дане одсуства детета услуга се не 
наплаћује. 

 
 



Стр  -1172-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 39            27.12.2019. 

 

 

V 
 

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“, а примењиваће се од  
01. јануара 2020. године. 

 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 60-6/2019-III 
Дана: 27.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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293. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 13. став 1. тачка 2. и члана 13. став 7. 
Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019), члана 14. став  2. Закона о јавном 
здрављу („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист 
општине Пландиште“, бр. 30/2018), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној 
дана  27.12..2019.године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на израду програма унапређења доступности здравствене 

заштите старим лицима и деци ромске националности општине Пландиште радом 
теренских служби 

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на израду Програма унапређења доступности здравствене 
заштите старим лицима и деци ромске националности општине Пландиште радом теренских 
служби. 

 
 
II 
 

 Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 5-31/2019-III 
Дана: 27.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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294. 
 
На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 19. Правилник о 
одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017) и члана 63. и 149. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), Општинско веће 
општине Пландиште на седници одржаној дана 27.12.2019. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одобравању и финансирању програма у области спорта 

 
 
I 

 Одобрава се финансирање годишњих програма у области спорта којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у општини Пландиште за 2020. годину за следеће спортске организације: 

 
 

Ред. 
број 

Назив  
спортске организације 

Одобрена 
средства 

1.  Спортски савез општине Пландиште 1.960.000,00 

2.  Фудбалски савез општине Пландиште 580.000,00 

3.  ФК „Слога“ Пландиште 1.960.000,00 

4.  ФК „Хајдучица“ Хајдучица 900.000,00 

5.  ФК „Граничар“ Милетићево 215.000,00 

6.  ФК „Гај“ Велики Гај 215.000,00 

7.  ФК „Младост“ Велика Греда 285.000,00 

8.  ФК „Наша Крајина“ Купиник 215.000,00 

9.  ФК „Слога“ Маргита 215.000,00 

10.  ФК „Солунац“ Банатски Соколац 215.000,00 

11.  ОФК „Пландиште“ Пландиште 160.000,00 

12.  Кошаркашки Клуб „Агробанат“ Пландиште 320.000,00 

13.  ЖКК „Слога“ Пландиште 460.000,00 

14.  Карате клуб „Агробанат“ Пландиште 1.150.000,00 

15.  ОК „Пландиште“ Пландиште 480.000,00 

16.  ШК „Слога“ Пландиште 130.000,00 

17.  СК „Пландиште“ Пландиште 130.000,00 

18.  СК „Хајдучица“ Хајдучица 130.000,00 

19.  Стрељачки савез Баната 80.000,00 

УКУПНО: 9.800.000,00 

 
II 
 

           Средства за ове намене у износу од 9.800.000,00 динара обезбеђена су Одлуком о 
буџету Општине Пландиште за 2020. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 
37/2019)у Глави 4, Програм 14 – развој спорта и омладине, ПА 1301-0001 – подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима, Функционална класификација 810, Позиција 
149, Економска класификација 481 – дотација спортским и омладинским организацијама. 
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III 
 

           Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-56/2019-III 
Дана: 27.12.2019. године                   
П л а н д и ш т е  
                     
 
        
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

          Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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295. 
 

На основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ бр. 36/2015, 44/2018 - 
др. закон и 95/2018.), члана 63. Статута општине Пландиште („Сужбени лист општине Пландиште", бр. 
30/2018), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 27.12.2019. године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о усвајања годишњих планова  инспекцијског  надзора за 2020. годину над пословима из изворне 

надлежности општине Пландиште 
 
I 

 
УСВАЈАЈУ се годишњи планови инспекцијског надзора за 2020. годину, за следеће инспекције: 

1. Комунална инспекција у саставу Службе за инспекцијске послове општинске управе 
општине Пландиште. 

2. Инспекција за друмски саобраћај и Инспекција за саобраћај и путеве у саставу Службе 
за инспекцијске послове општинске управе општине Пландиште. 

3. Инспекција наплате у саставу Службе за пореску инспекцију општинске управе 
Пландиште, 
 

II 
 
 Годишње планове инспекцијског надзора за 2020. годину, објавити на интернет страници општине 

Пландиште и интернет странице инспекције. 
 

III 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

                                                              
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 02-67/2019-III 
Дана: 27.12.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК  
                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                               Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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296. 
 
На основу члана 59. Став 1.тачка 7. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 
30/2018) и Меморандума о разумевању и сарадњи у области реализације пројектне активности „Примена 
пакета подршке у 50 пилот општина, градова и градских општина“ која се реализује у оквиру порјекта (ИПА 
2017) „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“ број 016-32/2019-II  потписаног 
28.11.2019. године између Савета Европе, Министарства државне управе и локалне самоуправе и општине 
Пландиште, председник општине Пландиште, доноси 

 
РЕШЕЊЕ  

о образовању Радне групе за спровођење Процедуре о унапређењу ефикасности и увођењу 
стандарда при спровођењу административних поступака  

 
I 
 

Образује се Радна група за спровођење Инструкције о унапређењу ефикасности и увођењу 
стандарда при спровођењу административних поступака. 

       
II 

Радну групу чине: 
1. Александра Одавић-Мак, начелник општинске управе, координатор радне групе 
2. Магдалена Тошић, руководилац основне организационе јединице 
3. Ленуца Богдановић, руководилац основне организационе јединице 
4. Бранка Пантић, руководилац основне организационе јединице 
5. Наташа Боројевић, руководилац основне организационе јединице 
6. Горица Стефановић, руководилац основне организационе јединице 
7. Игор Ђорђевски, руководилац основне организационе јединице. 

  
III 
 

Стручне, организационе, административне, техничке и друге послове за потребе Радне групе 
обезбедиће: 

1. Драгослав Аврамовић, сарадник 
2. Раде Брдар, сарадник 

 
Завођење базе података и регистра у циљу реализације Пројекта задужен је запослени који ради са 

информационим технологијама/администратор. 
Сарадници СКГО ће пружати саветодавне услуге Радној групи од значаја за спровођење 

Процедуре. 
 

IV 
 
Задатак Радне групе је да активно учествује у спровођењу Процедуре, пружа подршку запосленима 

и врши надзор над њеним спровођењем.  
 

V 
 
Радна група ће се састајати по потреби, а најмање једном месечно. 
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VI 
 

Радна група може да доноси одлуке из своје надлежности, уколико састанку присуствује више од 
половине чланова Радне групе. 

Одлуке се доносе простом већином присутних чланова Радне групе. 
 

VII 
 

 Радна група се образује на период од 4 године.  
 

VIII 
 

Решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Пландиште. 
 
 

  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

      Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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297. 
 
На основу члана 54. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др 
закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 76. Статута  општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 23. Одлуке о организацији Општинске управе општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр.8/2018, 7/2019 и 29/2019), Начелник 
општинске управе, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању аналитичара над спровођењем административних поступака у складу са 

моделима 
 

I 
 

 БРДАР РАДЕ, запослен у Општинској управи општине Пландиште ОДРЕЂУЈЕ СЕ да 
врши непосредни надзор над спровођењем административних поступака у складу са моделима – 
аналитичар. 

II 
 

Поступак надзора вршиће тако што ће изабрати из архиве, по принципу случајног узорка, 
3 до 5 предмета који су завршени у току претходног квартала и утврђује  на основу информација 
и података из списа предмета, да ли су административни поступци спроведени у складу са 
моделима административних поступака кроз контролу поштовања следећих елемената модела 
административног поступка: 

- Фаза поступка, 
- Информација потребних за решавање предмета, 
- Републичких или локалних административних такси или накнада, 
- Потребне документације, њихове форми и начина прибављања, 
- Рокови како законских тако и препоручених, 
- Обрасца захтева за странку. 

 
III 
 

Извештај о спровођељу административних поступака у складу са моделима, аналитичар 
припрема уношељем података у одговарајуће табеле (Прилог 7  – саставни део процедуре) у 
року од 5 дана од дана добијања предмета из архиве. 

 
IV 

 

Обједињени налаз спровођења административних поступака за све организационе 
јединице  (табела за анализу која је дата у Прилогу 7 и саставни је део Процедуре) и обједиљена 
анализа надзора над спровођењем административних поступака (табела за анализу која је дата у 
Прилогу 8 и саставни је део Процедуре) у складу са моделима, доставља се Радној групи на 
разматрање и усвајање.   

V 
 

 Аналитичар се именује на период од четири године. 
 

VI 
 

 Решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Пландиште. 
 
                                                                                                       Н А Ч Е Л Н И К 

 Александра Одавић-Мак, дипл.правник с.р.  
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