
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXVI Број 4 27.02.2020. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
30. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-37/2020-III 
Датум: 27.02.2020. године 
П л а н д и ш т е 

 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 63. и 149. Статута општине Пландиште 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 53. став 2. Пословника Општинског већа општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 40/2019), Општинско веће општине Пландиште на седници 
одржаној 27.02.2020. године донело је следећу 

 
 

О Д Л У К У 
 
 
1. Општина  Пландиште  приступа реализацији пројекта  САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У 

ХАЈДУЧИЦИ у складу са условима Kонкурса за доделу средстава за суфинансирање изградње, 
санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2020. 
годину који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

2. Одобрава се учешће сопствених средстава Општине Пландиште за реализацију пројекта из 
претходне тачке у износу од 11.233.304,00 динара што представља 36% од укупног износа 
вредности пројекта без ПДВ од 31.233.304,00 динара. 

3. Средстава за сопствено учешће у износу из тачке 2. ове Одлуке биће предвиђена Одлуком о 
изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. године, која ће бити 
достављена најкасније у року од 15 дана од дана потписивања уговора. 

 
 

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

 



Стр  -95-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 4             27.02.2020. 

 
31. 
 

На основу члана 14. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 87/2018 и 
23/2019), члана 37. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл. гласник РС“ број 8/2020), члана 63. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 
30/2018) и Правилника о раду Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште („Сл. лист општине 
Пландиште“, бр. 4/2013), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној 27.02.2020. године 
доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда у 2019. години –  

средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији 
општине Пландиште 

 
 
I 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда у 2019. години – средстава за 
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште. 

 
 

II 
 
 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине 

Пландиште“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-23/2020-III 
Дана: 27.02.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

         Јован Репац, мастер економиста, с.р. 
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32. 
 
На основу члана 14. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 87/2018 и 23/2019), члана 
63. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, број 30/2018) и Правилника о раду Савета 
за безбедност саобраћаја општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“ бр. 4/2013), Општинско веће 
општине Пландиште на седници одржаној 27.02.2020. године усваја 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА У 2019. ГОДИНИ 
– средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Пландиште 
 
 Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Пландиште за 2019. годину, за намене утврђене Законом о безбедности 
саобраћаја на путевима, планирано је 2.349.660,00 динара. 

 
 Укупан приход од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Пландиште 

за 2019. годину остварен је у износу од 2.395.736,58 динара. 
  
 Укупан расход у 2019. години, износи  1.510.980,00 динара и то за: 
 

Ред. 
бр.: 

Активности: Укупни 
Трошкови: 

 
1. 
 

 
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 

 

 
22.850,00 

2. Превентивно-промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја 

 

85.500,00 
 

3. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које 
контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других 
органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 

548.220,00 

4. Поправљање саобраћајне инфраструктуре 854.410,00 

 3.1 Текуће поправке и одржавање 354.610,00 

 3.2 Вертикална саобраћајна сигнализација 499.800,00 

Укупно: 1.510.980,00 

  
           Средства у  износу од 838.680,00  динара из претходне године пренета су у 2020. годину. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА      
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-23/2020-III 
Дана: 27.02.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ  ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
           Јован Репац, мастер економиста, с.р. 
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33. 
 

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 87/2018 и 
23/2019), члана 22. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл. гласник РС“, број 8/2020), члана 63. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, број 
30/2018) и Правилника о раду Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште („Сл. лист општине 
Пландиште“, бр. 4/2013), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној 27.02.2020. године 
доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији Општине Пландиште за 2020. годину 
 
 
I 
 

УСВАЈА СЕ Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 
на путевима на територији Општине Пландиште за 2020. годину. 

 
 

II 
 
 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Пландиште“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-24/2020-III 
Дана: 27.02.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста, с.р. 
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34. 
 

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 
87/2018 и 23/2019), члана 8. Правилника о раду Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште („Сл. 
лист општине Пландиште“ бр. 4/2013) и члана 63. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине 
Пландиште“, број 30/2018), Општинско веће општине Пландиште дана 27.02.2020. године, доноси 

 
П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
I. Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима 

на територији општине Пландиште за 2020. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин коришћења 
средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Пландиште, за активности 
које се током 2020. године планирају у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 

 
II. Средства за реализацију Програма, предвиђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. 

годину, на конту 743324 у укупном износу од 2.000.000,00 динара, од чега пренета средства из претходне 
године износе 838.680,00 динара. 

 
III. Средства из тачке II. овог Програма користиће се наменски у складу са одредбама Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима и 
то: 

 

Ред. 
бр.: 

Активности: Износ: 

 
1. 

 
Рад тела за координацију 

 

 
10.000,00 

 
2. 

 
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 

 

 
150.000,00 

 
3. 

 
Превентивно-промотивне активности из области 

безбедности саобраћаја 
 

 
500.000,00 

 
4. 

 
Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

 

 
140.000,00 

 
5. 

Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које 
контролишу и регулишу саобраћај на путевима и др. органа 

надлежних за послове безбедности саобраћаја 

 
600.000,00 

 
6. 

 
Поправљање саобраћајне инфраструктуре  

 

 
600.000,00 

УКУПНО: 2.000.000,00 

 
IV. Финансирање активности из тачке III. овог Програма вршиће се у зависности од прилива средстава од 

наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 
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учињених на територији општине Пландиште, из буџета општине Пландиште и осталих прихода у складу са 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима. 

 
V. Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реaлизоваће се према 

степену приоритета које одреди Савет за безбедност саобраћаја општине Пландиште, односно председник 
општине Пландиште. 

 
VI. Средства из тачке  II овог Програма могу да се увећају за износ донација и прихода из других извора, 

која ће се користити у складу са овим програмом. 
 
VII. Стручне и административно техничке послове у вези са реализацијом Програма, као и надзор над 

извршавањем уговорних обавеза и реализацију појединачних програма и пројеката спроводи, Општинска 
управа општине Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту 
животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду. 

 
VIII. Програм објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
          
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА      
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-24/2020-III 
Дана: 27.02.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ 
  

   
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Јован Репац, мастер економиста, с.р. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38. 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Золтан Ковач 
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Драгослав Аврамовић 
Тел. 013/861-035 
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна  плаћања: 
 - приходи буџета општине - 840-44640-68 
Штампа: Општинска управа општине Пландиште 
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