
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXVII Број  5 12.03.2021. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
23. 

 
              На основу члана 32. став 1. тачка 11. и члана 40. став 2. и став 6. 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 15. 
и члана 54. став 2. и став 6. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018) 
и члана 35. став 1. и 2.  и члана 38. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 35/2019), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 12.03.2021. године 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
I 
 

  МАГДАЛЕНА ТОШИЋ,  дипломирани правник из Пландишта, ПОСТАВЉА СЕ за заменика 
секретара Скупштине општине Пландиште. 

 
II 
 

  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 
 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 11. и члану 40. став 2. и 
став 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члану 40. став 1. тачка 15. и члана 54. став 2. и став 6. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште”, бр. 30/2018)  и члану 35. став 1. и 2. и члана 38. Пословника Скупштине општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019), којима је прописано да се заменик секретара 
скупштине општине Пландиште поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар, 
односно да скупштина општине поставља секретара, односно заменика секретара Скупштине, на предлог 
председника Скупштине, и да он може бити поново постављен. 

Чланом 40. став 3. Закона о локалној самоуправи утврђено је да за секретара односно заменика 
секретара скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три 
године. 

Председник Скупштине општине Пландиште је у складу са чланом 40. став 2.  и став 6. Закона о 
локалној самоуправи, чланом 54. став 2. и став 6. Статута општине Пландиште и чланом 35. став 1. и чланом 
38. Пословника Скупштине општине Пландиште, Скупштини општине Пландиште предложио за заменика 
секретара Скупштине Магдалену Тошић, дипломираног правника из Пландишта. 
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У складу са чланом 36. став 2.  и чланом 38. Пословника Скупштине опшине Пландиште, Скупштина 

општине Пландиште је већином гласова од присутног броја одборника Скупштине гласала за постављење 
Магдалене Тошић, дипломираног правника из Пландишта за заменика секретара Скупштине општине 
Пландиште. 

Како Магдалена Тошић испуњава све услове за постављење за заменика секретара Скупштине 
општине Пландиште предвиђене Законом, Статутом општине Пландиште и Пословником Скупштине општине 
Пландиште, донето је Решење као у диспозитиву. 

 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 

(тридесет) дана. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-8/2021-I 
Дана: 12.03.2021. године 
П л а н д и ш т е                                                                              

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 
          
 
 
 

24. 
 

           На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015,  99/2016 
,113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),  члана  40. став 1. тачка 2. Статута општине Пландиште („Сл. 
лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и сагласности Државне ревизорске институције број: 400-126/2021-04 
од 06.01.2021. године, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 12.03.2021.  године донела 
је             

 
О Д Л У К У 

О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. 
ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
           Даје се сагласност општини Пландиште, да ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије 

завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2020. годину. 
 

Члан 2. 
 
           Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2020. годину обавиће лице које 

испуњава услове за обављање послова ревизије, финансијских извештаја, извештаје прописане законом 
којим се уређује рачуноводство и ревизија.  

           Поступак набавке за услуге ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2020. годину 
врши се у складу са Законом о јавним набавкама. 
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Члан 3. 

 
           Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 400-2/2020-I                                      
Дана: 12.03.2021. године                                                           
П Л А Н Д И Ш Т Е 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски,  дипл. економиста с.р. 
 
 
 
 
25. 

 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 47/2018) и члана 40 и 149. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, број 30/2018), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 12.03.2021. године, 
донела је 

 
ОДЛУКУ 

 О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ УНАПРЕЂИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА  
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 2021-2025 

 
1. Усваја се Стратегија унапређивања предшколског васпитања и образовања општине 

Пландиште 2021-2025. 
 

2. О имплементацији Стратегије стараће се Радна група за праћење имплементације 
Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Пландиште 
2021-2025, коју именује председник општине Пландиште. 

 
3. Ова Одлука ступана снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Пландиште“. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-2/2021-I 
Дана: 12.03.2021. године 
ПЛАНДИШТЕ 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 
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Стр  -53-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -54-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -55-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -56-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -57-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -58-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -59-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -60-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -61-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -62-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -63-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -64-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -65-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -66-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -67-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -68-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -69-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -70-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -71-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -72-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -73-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -74-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -75-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 



Стр  -76-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 

 
 



Стр  -77-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 
26. 

На основу члана 1. став 1. тачка 2) и члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним 
службама („Сл. гласник РС”, бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 
92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закони, 95/2018 - др. 
закони, 86/2019 - др.закони и 157/2020 - др.закони), Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник РС”, бр. 44/2008 - 
пречишћен текст, 2/2012, 113/2017 - др. закон, 23/2018, 95/2018 - др. закон, 86/2019-др. закон и 157/2020 - др. 
закон), члана 40. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 
152. став 2. Пословника скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), 
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 12.03.2021. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА, ДОДАЦИМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ 
ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

Члан 1. 

У члану 5. став 1. Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, 
именованих и постављених лица у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 34/2017, 
26/2019 и 29/2019) (у даљем тексту: Одлука), након тачке 5) додаје се тачка 6) која гласи: 

„6) Заменик секретара Скупштине општине  - 14,85.“ 

Тачка 6) става 1. члана 5. Одлуке, постаје тачка 7. 

Члан 2. 

У члану 6. став 1. Одлуке, након тачке 1) додаје се тачка 2) која гласи: 

„2) За заменика секретара Скупштине општине - 6;“ 

Тачке 2) и 3) става 1. члана 6. Одлуке, постају тачке 3) и 4). 

Члан 3. 

У члану 7. став 1. Одлуке, након тачке 1) додаје се тачка 2) која гласи: 

„2) За заменика секретара Скупштине општине – 30%.“ 

Тачке 2) и 3) става 1. члана 7. Одлуке постају тачке 3) и 4). 

Члан 4. 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима 
изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште биће објављена у „Службеном листу 
општине Пландиште“, а почиње да се примењује даном доношења. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Пландиште 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 120-2/2021-I 
Дана: 12.03.2021. године  
П л а н д и ш т е 

ПРЕДСЕДНИК  
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                     Горан Доневски, дипл.економиста с.р. 
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27. 
 

На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011 – 
други закон и 44/2018 – други закон), члана 3. став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма/пројеката 
или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују 
удружења („Службени гласник РС”, број 16/2018) и члана 40. Став1. тачка 6. Статута Општине Пландиште 
(„Службени лист Општине Пландиште”, број 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 
12.03.2021. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА 

 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређивања 
Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређују услови, критеријуми, обим, начин, поступак доделе, као и начин и поступак 
контроле коришћења и враћања средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса. 

 
Појам удружења и примена одлуке 

Члан 2. 
Под удружењем, у смислу ове одлуке, подразумева се добровољна и невладина недобитна организација 

заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и 
унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом, 
уписана у регистар надлежног органа у складу са законом.  

Ова одлука се не примењује на финансирање, односно суфинансирање програма/пројеката које 
је уређено посебним законом и прописима донетим на основу тог закона. 

 
Програм од јавног интереса 

Члан 3. 
Програмом од јавног интереса који се финансира или суфинансира из средстава буџета општине 

Пландиште, у смислу ове одлуке, сматрају се програми у областима утврђеним законом којим се уређује рад 
удружења. 

Програм чија реализација траје најдуже годину дана у формалном смислу може бити означен и називом 
пројекат. 

 
 

Садржина програма/пројеката 
Члан 4. 

Програм из члана 3. ове одлуке нарочито садржи: област у којој се програм реализује, 
територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања програма/пројеката, 
циљ, врсту и обим активности које би се вршиле током реализације програма/пројеката и 
укупан број лица који је потребан за извођење програма/пројеката.  

 
Средства за подстицање програма/пројеката 

Члан 5. 
Средства за подстицање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења обезбеђују се у 

буџету општине Пландиште, а њихов износ опредељује се одлуком о буџету за сваку календарску годину. 
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Средства опредељена одлуком из става 1. овог члана додељују се удружењима чији су програми 

одобрени на основу спроведеног јавног конкурса и закључених уговора о реализацији тих програма/пројеката. 
Давалац средстава је општина Пландиште. 
 
II  ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
 

Годишњи план јавних конкурса 
Члан 6. 

Председник општине Пландиште, на предлог организационих јединица, као делова општинске управе 
надлежних за области које ће се подстицати у текућој години, утврђује Годишњи план расписивања јавних 
конкурса, у складу са одлуком о буџету. 

Председник општине Пландиштеобјављује годишњи план јавних конкурса на веб презентацији 
општине Пландиште и на огласној табли органа општине, најкасније до 31. јануара текуће године и 
доставља га Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом Владе РС. 

Годишњи план јавних конкурса садржи податке о даваоцу и износу средстава, областима које 
се подстичу у текућој години, називу и планираном периоду расписивања јавног конкурса и друге 
релевантне податке у зависности од врсте конкурса. 

 
Општи критеријуми за избор програма/пројеката 

Члан 7. 
Избор програма/пројеката који ће се финансирати средствима из буџета општине Пландиште врши се 

применом општих критеријума: 
1. референцепрограма/пројеката: област у којој се реализује програм, дужина трајања 

програма/пројеката, број корисника програма/пројеката, могућност развијања 
програма/пројеката и његова одрживост; 

2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у 
области у којој се програм спроводи; 

3. суфинансирање програма/пројеката из других извора: сопствених прихода, буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова 
Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела 
средстава за финансирање програма/пројеката; 

4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма/пројеката: 
ако су раније коришћена средства из буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе. 

Допунске критеријуме који су специфични за одређену област утврђује актом председникопштине 
Пландиште, на предлог организационе јединице, односно дела општинске управе надлежне за ту област. 

 
Конкурс 
Члан 8. 

Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање, односно суфинансирање програма/пројеката од 
јавног интереса (у даљем тексту: конкурс), расписује председник општине Пландиште и оглашава га на веб 
презентацији општине Пландиште, на огласној табли органа општине и у Билтену који се месечно издаје на 
територији општине Пландиште.  

Обавештење о конкурсу из става 1. овог члана мора бити видљиво све време трајања конкурса на веб 
презентацији општине Пландиште. 

 
Областиодјавногинтересазакојесерасписујеконкурс 

 
Члан 9. 

Области од јавног интереса за које се расписује Конкурс могу бити 
 Подстицање и развој аматерског културно-уметничког садржаја, истраживање, заштита 

и коришћење културних добара и подстицање међународне културне сарадње; 
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 Унапређење система социјалне заштите који имају за циљ унапређење и развој система 

услуга социјалне заштите, побољшање њиховог квалитета, заштита права 
најугроженијих категорија становништва, и повећање компетенција професионалаца 
унутар система социјалне заштите, активности пензионерских и синдикалних 
организација заштите, активности промовисања и унапређења људских права; 

 Локални економски развој и повећање запослености, едукација незапослених, 
промоција могућности и предности улагања у општини Пландиште; 

 Развој туристичких потенцијала, промовисање општине и дефинисање туристичког 
производа; 

 Заштита животне средине; 
 Рад омладинских организација кроз повећање омладинског активизма и волонтеризма. 

 
Садржина конкурса 

Члан 10. 
Конкурс обавезно садржи: 
1. област од јавног интереса за коју се конкурс расписује;  
2. износ средстава која су опредељена за конкурс; 
3. најмањи и највећи износ средстава која се одобравају по програму, односно пројекту; 
4. критеријумезаудружења која имају право учешћа; 
5. критеријуме за оцену програма/пројеката на основу којих ће се додељивати средства; 
6. ближа мерила и допунске критеријуме чијом применом се врши вредновање пријављених 

програма/пројеката са јасним системом за вредновање сваког појединачног критеријума, 
односно упућивање на службено гласило у коме је објављен пропис којим су утврђена 
ближа мерила и допунски критеријуми; 

7. време трајања програма/пројеката;   
8. прецизне рокове у којима се конкурс спроводи; 
9. информацију о документацији коју прилаже подносилац програма/пројеката уз попуњен 

образац предлога програма/пројеката; 
10. назив органа коме се пријаве подносе и начин подношења пријаве; 
11. позив одговарајућим удружењима.  
 

Право учешћа на конкурсу 
Члан 11. 

На конкурсу може да учествује удружење: 
1. које је регистровано у складу са законом који уређује статус и рад удружења;  
2. чији циљеви се, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се програм 

реализује; 
3. које спроводи програме и пројекте од јавног интереса на територији општине Пландиште; 
4. које је регистровано најмање шест месеци за обављање делатности из области за коју се 

конкурс расписује, односно најмање годину дана ако конкурише за износе преко 500.000 
динара; 

5. које је директно одговорно за припрему и извођење програма/пројеката и 
6. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном 

обављања делатности. 
Конкурсна комисија 

Члан 12. 
За спровођење конкурса, председник општине Пландиште образује конкурсну комисију за спровођење 

конкурса (у даљем тексту: комисија).  
Комисија се именује решењем, за сваки конкурс посебно.  
Комисија може имати пет чланова. 
Решењем о образовању комисије утврђују се  састав комисије, задаци комисије и рокови за њихово 

извршење, као и друга питања значајна за рад комисије. 
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Решење о образовању комисије објављује се на веб презентацији општине Пландиште. 
Комисија на првој седници усваја пословник о раду. Пословник о раду комисије се објављује 

на веб презентацији општине.  
Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад. 

 
Начин рада комисије 

Члан 13. 
Председник комисије координира рад комисије и води седнице. 
Комисија ради и одлучује у пуном саставу и о свом раду води записник. 
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 
Начин рада комисије ближе је уређен Пословником о раду комисије. 
 

Изјава о непостојању сукоба интереса 
Члан 14. 

Сваки члан комисије је дужан да потпише писану изјаву да нема приватни интерес у вези са 
радом и одлучивањем комисије, односно спровођењем конкурса. 

Именовано лице не може предузимати радње у својству члана комисије пре него што потпише изјаву из 
става 1. овог члана. 

У случају да у току спровођења конкурса дође до сазнања да се налази у сукобу интереса или сумњу у 
постојање сукоба интереса пријави треће лице, члан комисије је дужан да о томе одмах обавести председника 
општине Пландиште и остале чланове комисије и да се изузме из даљег рада комисије. 

О решавању сукоба интереса председник општине Пландиште одлучује у сваком случају посебно, а ако 
утврди сукоб интереса, именује у комисију новог члана као замену, у року од три дана од дана утврђивања 
сукоба интереса.  

Сукоб интереса постоји ако члан комисије или чланови његове породице (брачни или 
ванбрачни друг, дете или родитељ), запослени или члан органа удружења које учествује на 
конкурсу или било ког другог удружења повезаног на било који начин са тим удружењем или у 
односу на та удружења има било који материјални или нематеријални интерес супротан јавном 
интересу, и то у случајевима породичне повезаности, економских интереса или другог 
заједничког интереса. 

 
Пријава 
Члан 15. 

Удружења која су учесници на конкурсу подносе пријаву органу за подношење пријава утврђеном 
конкурсом. 

Пријава се подноси у року који не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.  
Ако за доделу средстава конкурише партнерски програм, само једно удружење подноси пријаву 

и оно је одговорно за управљање финансијским средствима свих партнерских удружења на 
програму, и у програму мора бити означено као одговорно удружење. 

 
Поступање по поднетим пријавама 

Члан 16. 
Орган из члана 14. став 1. ове одлуке целокупну конкурсну документацију одмах по пријему доставља 

комисији. 
Комисија отвара пријаве и проверава испуњеност услова за учешће на конкурсу и благовременост пријава. 
На захтев комисије, орган надлежан за област на коју се конкурс односи по службеној 

дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према 
статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.  

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на 
конкурсу одбацују се без разматрања. 

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна 
документација, не разматрају се. 
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Поступак оцењивања програма/пројеката 
Члан 17. 

 
Комисија врши вредновање уредно поднетих програма/пројеката, применом следећих мерила: 
 

Мерила Објашњењемерила Бројбодова 

Усаглашеност програма 

/пројеката/ пројекта са 

стратешким оквиром општине 

Пландиште 

Да ли је и у којој мери је пројекат стратешки 

утемељен, односно у складу са важећим стратешким 

опредељењем/документима општине Пландиште? 

15 

Дефинисани циљеви 

програма/пројеката/ пројекта, 

циљна група и корисници 

програма/пројеката/ пројекта, 

број директних и индиректних 

корисника програма/пројеката/ 

пројекта и њихове потребе 

Да ли су циљеви програма/пројеката/ пројекта 

јасно дефинисани, достижни у предвиђеном времену 

трајања програма/пројеката/ пројекта и да ли 

недвосмислено представљају решење уочених 

проблема у локалној заједници, односно могу да 

задовоље јавнии нтерес? 

Да ли су циљна група и корисници јасно 

дефинисани? 

Да ли је представљена процена броја директних и 

индиректних корисника програма/пројеката/ пројекта? 

У ком обиму ће потребе циљне групе и корисника 

програма/пројеката/ пројекта бити задовољене – 

обим задовољења јавног интереса? 

30 

Одрживост програма/пројеката/ 

пројекта 

Да ли је ће се активности програма/пројеката/ 

пројекта наставити и после финансирања 

програма/пројеката/ пројекта средствима из буџета 

општине и на који начин ће се спроводити и 

финансирати активности програма/пројеката/ 

пројекта по престанку финансирања средствима из 

буџета општине? 

Да ли је пројекат одржив у институционалном и 

развојном смислу – да ли ће програмске/пројектне 

активности битис провођене и по истеку времена за 

спровођење програма/пројеката/ пројекта у оквиру 

којег ће се финансирати/суфинансирати средствима 

из буџета општине?  

20 

Очекивани резултати и 

ефекти програма/пројеката/ 

пројекта 

Да ли су резултати и ефекти програма/пројеката/ 

пројекта мерљиви? 

Да ли ће очекивани позитивни ефекти бити 

далекосежни – у ком року се очекују позитивни 

ефекти надиректне и индиректне кориснике 

програма/пројеката/ пројекта? 

20 
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Економичност буџета 

програма/пројеката/ пројекта и 

однос трошкова и очекиваних 

резултата и ефеката 

Да ли су трошкови усклађени са предложеним 

пројектним активностима? 

Да ли су трошкови програма/пројеката/ пројекта 

реални? 

Да ли ће очекивани позитивни ефекти надмашити 

потенцијалне негативне ефекте спровођења 

програма/пројеката/ пројекта и његове трошкове – Да 

ли је однос између процењених трошкова и 

очекованих резултата и ефеката задовољавајући? 

10 

Суфинансирање 

програма/пројеката/ пројекта из 

других извора 

Да ли је удружење предлагач програма/пројеката/ 

пројекта/ учесник конкурса обезбеди сопствено 

новчано учешће или други вид учешћа и/или 

суфинансирање програма/пројеката/ пројекта из 

других извора? 

5 

УКУПНО:   100 

 
Оцењивање програма/пројеката врши сваки члан комисије независно, за сваки програм/пројекат и по 

сваком од мерила. 
Комисија је дужна да за сваки програм/пројекат који се разматра сачини образложење, у коме се обавезно 

наводе разлози за одговарајуће оцењивање тог програма/пројеката. 
 

Вредновање и рангирање програма/пројеката 
Члан 18. 

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката (у даљем тексту: листа 
рангирања), у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве. 

Листа рангирања са подацима о комисији која је вршила оцену програма/пројеката, објављује се на веб 
презентацији општине Пландиште, на огласној табли органа општине. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна 
дана од дана објављивања листе рангирања. 

На листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног 
објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, председник општине Пландиште доноси на 
предлог комисије, у року од 8 дана од дана његовог пријема. 

 
Решење о избору програма/пројеката и додели средстава 

Члан 19. 
Решење о избору пројеката/пројеката доноси председник општине Пландиште, према редоследу 

утврђеном у Листи рангирања, у оквиру средстава која су обезбеђена за тај конкурс.  
Решење из става 1. овог члана доноси се у року од 15 дана од дана истека рока за подношење приговора. 
Решење о додели средстава садржи износ који је додељен за сваки појединачни програм/пројекат као и 

образложење за сваки појединачни програм/пројекат, у коме се обавезно наводе разлози за доделу средстава 
удружењу за финансирање/суфинансирање  програма/пројекта. 

Решење из става 1. овог члана објављује се на званичној веб презентацији општине Пландиште, на 
огласној табли органа општине Пландиште, у року од пет дана од дана доношења. 
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III  КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА 
 

Коришћење средстава 
Члан 20. 

Средства која се, у складу са овом одлуком, доделе удружењу за реализацију програма/пројеката јесу 
наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију одобреног програма/пројеката и у складу 
са уговором који закључују општина Пландиште и удружење корисник средстава. 

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у складу са прописима којима се уређују пренос 
средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава. 

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а уговор садржи 
нарочито: 

1. назив и садржину програма/пројеката, 
2. износ средстава који се додељује из буџета општине Пландиште за реализацију тог 

програма/пројеката, 
3. начин на који се додељена средства за реализацију програма/пројеката преносе удружењу, 
4. укупну вредност програма/пројеката, 
5. датум почетка и завршетка реализације програма/пројеката, 
6. конкретне обавезе уговорних страна, 
7. садржину извештаја и начин и рокове за подношење извештаја, 
8. инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију 

програма/пројеката, односно за случај неизвршења уговорне обавезе и повраћај неутрошених 
средстава 

9. време трајања уговора, 
10. услове за раскид уговора пре истека рока на који је закључен, 
11. права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времена на који је закључен, 
12. права и обавезе уговорних страна у случају непоштовања уговором предвиђеног начина правдања 

средстава и 
13. начин решавања спорова. 

 
Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора достави изјаву да средства за реализацију 

одобреног програма/пројеката нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба 
интереса и интерни акт о антикорупцијској политици. 

Уколико се носилац одобреног програма/пројеката не одазове позиву за закључење уговора у року од осам 
дана од дана пријема позива, сматраће се да је повукао предлог програма/пројеката. 

 
Праћење реализације програма/пројеката 

Члан 21. 
Општинска управа, односно организациона јединица општинске управе надлежна за област која се 

подстиче (у даљем тексту: надлежни орган) прати реализацију програма/пројеката за који су одобрена 
средства у складу са овом одлуком. 

Праћење реализације програма/пројеката обухвата: 
 

1. обавезу удружења да обавештава надлежни орган о реализацији програма/пројеката, у роковима 
одређеним уговором; 

2. прегледање извештаја од стране надлежног органа; 
3. мониторинг посете представника надлежног органа; 
4. обавезу удружења да омогући представницима надлежног органа да изврше увид у релевантну 

документацију насталу у току реализације програма/пројеката; 
5. прикупљање информација од корисника програма/пројеката; 
6. друге активности предвиђене уговором. 
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Праћење може обухватити и ревизију овлашћеног ревизора, уколико је то предвиђено конкурсним 

условима и уговором. 
Удружење односно реализатор програма/пројеката је дужно да надлежном органу омогући праћење 

реализације програма/пројеката. 
 

Извештавање 
Члан 22. 

Удружење израђује периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје. 
Периодични и завршни наративни извештај из става 1. овог члана садржи: детаљан опис активности и 

резултата реализације програма/пројеката у односу на планиране активности дефинисане уговором како би 
се могла извршити процена успешности од стране надлежног органа, образложење за свако одступање од 
програма/пројеката и преглед корективних мера чије се предузимање планира од стране корисника средстава. 

Периодични и завршни финансијски извештај из става 1. овог члана садржи: приказ буџета, који је 
саставни део уговора, са прегледом свих трошкова који су настали током извештајног периода, као и копију 
целокупне рачуноводствене документације која оправдава настале трошкове. 

Извештај из става 3. овог члана надлежни орган доставља и органу, односно организационој јединици 
надлежној за финансије. 

 
Достављање, прегледање и процена извештаја 

Члан 23. 
Удружење доставља периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје у роковима предвиђеним 

закљученим уговором. 
Надлежни орган прегледа и разматра извештаје из става 1. овог члана. 
Прегледом финансијских извештаја надлежни орган утврђује да ли су буџетска средства наменски 

коришћена и да ли постоји рачуноводствена документација која указује на наменски утрошак тих средстава. 
Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним обавезама или су без припадајуће рачуноводствене 

документације, неће бити признати, о чему се носилац програма/пројеката обавештава писаним путем. 
Прегледом наративног извештаја надлежни орган остварује увид и врши процену квалитета и 

успешности програма/пројеката у смислу реализације постављених циљева. 
О извршеној процени надлежни орган обавештава корисника средстава. 
Удружење на захтев надлежног органа доставља допуну и додатно објашњење навода изнетих у 

извештају у року од пет дана од пријема захтева надлежног органа за достављање допуне документације. 
 

Мониторинг посета 
Члан 24. 

Ради праћења реализације програма/пројеката, надлежни орган може реализовати мониторинг 
посете. 

Мониторинг посетом, у смислу ове одлуке, сматра се: посета удружењу, одржавање састанака 
овлашћених представника надлежног органа са овлашћеним представницима удружења, присуство 
одређеним догађајима и манифестацијама или другим програмским/пројектним активностима које удружење 
спроводи у склопу реализације програма/пројеката. 

Мониторинг посета може бити најављена или ненајављена. 
За програме/пројекте чије трајање је дуже од шест месеци и чија је вредност одобрених средстава већа од 

500.000,00 динара, као и за програме/пројекте који трају дуже од годину дана, надлежни орган реализује 
најмање једну мониторинг посету током трајања програма/пројеката, односно најмање једном годишње. 

 
Извештај о мониторинг посети 

Члан 25. 
Надлежни орган израђује извештај о мониторинг посети из члана 24. ове одлуке, у року од десет дана од 

дана спроведене посете. 
Поред извештаја из става 1. овог члана, надлежни орган може израдити и препоруке за отклањање 

недостатака и рокове за њихову реализацију и упутити их кориснику средстава. 
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Сукоб интереса код корисника средстава 
Члан 26. 

Удружење ће предузети све потребне мере с циљем избегавања сукоба интереса приликом коришћења 
наменских средстава и одмах по сазнању обавестити председника општине Пландиште о свим ситуацијама 
које представљају сукоб интереса или би могле довести до сукоба интереса, у складу са законом. 

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорних обавеза било ког лица 
везаног уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини погодност 
себи или са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или 
родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету јавног интереса, и то у случају породичне повезаности, 
економских интереса или другог заједничког интереса са тим лицем. 

Сваки сукоб интереса председник општине Пландиштепосебно разматра и може од удружења затражити 
сва потребна обавештења и документацију. 

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, председник општине Пландиште ће 
затражити од удружења да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана, предузме одговарајуће мере, а ако 
удружење то не учини, покренуће поступак за раскид уговора. 

Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава спроводи програм/пројекат који је усмерен на 
чланове удружења као кориснике програма/пројеката који припадају социјално осетљивим групама или 
особама са инвалидитетом. 

 
Прерасподела одобреног износа средстава 

Члан 27. 
Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може да тражи сагласност од председника општине 

Пландиште ради прерасподеле средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобреног 
програма/пројеката. 

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити повећање расхода који се односе на људске 
ресурсе. 

Прерасподела средстава се може извршити тек након добијања писане сагласности, односно 
након потписивања анекса уговора са даваоцем средстава. 

 
 

Поступање у случају неправилности 
Члан 28. 

Надлежни орган обавештава корисника средстава да ће покренути поступак за раскид уговора и повраћај 
средстава са припадајућом каматом уколико су неправилности такве природе да онемогућавају надлежни 
орган да утврди да су додељена средства наменски коришћена, односно ако утврди ненаменски утрошак 
средстава. 

 
Раскид уговора и повраћај средстава 

Члан 29. 
Ако се приликом праћења реализације програма/пројеката утврди ненаменско трошење средстава 

председник општине Пландиште је дужан да раскине уговор, захтева повраћај пренетих средстава, односно 
да активира инструменте обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом. 

 
 

Извештај о реализованој финансијској подршци 
Члан 30. 

Надлежни орган израђује извештај о реализованој финансијској подршци програмима/пројектима 
удружења из буџетских средстава у претходној календарској години. 

Извештај из става 1. овог члана објављује се на званичној веб презентацији општине Пландиште и на 
огласној табли органа општине Пландиште, најкасније до 15. јануара текуће године. 
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Надлежни орган може спровести анализу успешности, квалитета и степена остварености циљева 

програма/пројеката за која су додељена средства на конкурсу за доделу средстава, уколико оцени да би то 
довело до унапређења стања у одређеној области у којој се корисницима додељују финансијска средства. 

 
IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Престанак важења ранијег прописа 
Члан 31. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Правилник о финансирању и суфинансирању 
програма/пројеката и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју 
општине Пландиште од 12. марта 2014. године (Службени лист Општине Пландиште”, број 06/2014, 5/2015 и 
36/2017). 

 
Ступање на снагу 

Члан 32. 
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: 011-4/2021-I 
Дана:12.03.2021. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл.економиста с.р. 
 
 
 
 
 
28. 
 

На основу члана 99. ст. 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - 
испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 40. Статута Општине Пландиште ("Службени лист општине 
Пландиште", бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 12.03.2021. године, донела је 

 
ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 
 
 Предлогом Програма отуђења непокретности у јавној својини општине Пландиште за 2021. годину (у 

даљем тексту: Програм) обухваћене су непоретности (парцеле грађевинског земљишта, станови) предвиђене 
за отуђење у 2021. години (опремљене или у поступку припреме), утврђује се рок за покретање и спровођење 
поступка отуђења, као и поступак и начин давања у закуп грађевинског земљишта. 

 Програм се заснива на решењима и условима предвиђеним законима, подзаконским актима и 
Одлукама Општине Пландиште. Отуђење непокретности које се налазе у јавној својини Општине Пландиште 
спроводи се у поступку јавног надметања или прикупљањем писмених понуда на основу спроведеног јавног 
огласа, по тржишним условима. Изузетно, грађевинско земљиште може се отуђити и по цени која је мања од 
тржишне цене или се може отуђити без накнаде, уз претходно прибављену сагласност Владе, а на начин и 
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под условима прописаним законом. 

 За отуђење непокретности у 2021. години предвиђене су следеће парцеле: 
 

СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

Катастарска 
парцела број 

Лист 
непокретности 

Катастарска општина Улица и број 
Површина 

ha a m2 

1416/2 1886 Пландиште Светозара Милетића 8 75 

1416/3 1886 Пландиште Светозара Милетића 8 75 

1416/4 1886 Пландиште Светозара Милетића 8 75 

1416/5 1886 Пландиште Светозара Милетића 8 75 

1416/6 1886 Пландиште Његошева 8 75 

1416/7 1886 Пландиште Његошева 8 75 

1416/8 1886 Пландиште Његошева 8 75 

1416/9 1886 Пландиште Његошева 8 75 

1416/10 1886 Пландиште Његошева 8 75 

1415/3 1886 Пландиште Паје Јовановића 81 09 

1417 1886 Пландиште Паје Јовановића 43 70 

1624/26 1886 Пландиште Хајдук Вељка 11 47 67 

1287 1886 Пландиште Омладинска 25 06 

241/1 1886 Пландиште Стеријина 21 44 

98 70 Милетићево Главна 12 87 

806/20 70 Милетићево Дрварска 48 09 

806/21 70 Милетићево Дрварска 48 10 

806/22 70 Милетићево Дрварска 48 10 

806/23 70 Милетићево Дрварска 48 10 

412 58 Барице Маршала Тита 18 20 

183/2 229 Дужине Личка 14 29 

1394/13 1886 Пландиште Његошева 9 52 

4 47 Банатски Соколац Гробљанска 26 88 

460/13 84 Велики Гај Ужичка 52 63 

460/14 84 Велики Гај Ужичка 35 84 

465 84 Велики Гај Стеријина 18 58 

505 84 Велики Гај Ужичка 35 86 

508 84 Велики Гај Ужичка 18 36 

519 84 Велики Гај Ужичка 52 47 

639 84 Велики Гај Стеријина 15 68 

921 84 Велики Гај Стеријина 22 32 
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72 532 Купиник Б. Јединства 27 54 

199 532 Купиник Косовска 20 55 

411 532 Купиник Б. Јединства 30 58 

471 532 Купиник Дрварска 27 52 

529 532 Купиник Moше Пијаде 29 04 

210/6 65 Марковићево Бегејска 1 72 

 

Списак  станова за отуђење  

Катастарска 
парцела број 

Лист непокретности 
Катастарска 

општина 
Улица и број Површина m2 

713/2 1886 Пландиште Хајдук Вељка 5в Стан бр. 17/ 67м2 
713/2 1886 Пландиште Хајдук Вељка 5в Стан бр. 19/ 66м2 

713/2 1886 Пландиште Хајдук Вељка 5в Стан бр. 20/ 32м2 

713/2 1886 Пландиште Хајдук Вељка 5в Стан бр. 21/ 31м2 
 

Отуђење наведених непокретности спроводи се у складу са законом, Уредбом и Одлуком о 
грађевинском земљишту Општине Пландиште, у поступку јавног надметања или прикупљања писмених 
понуда. Текстом Јавног огласа ближе ће се дефинисати поступак и начин отуђења, као и сви параметри за 
изградњу објеката на наведеним парцелама у складу са важећим планским актом. 

Непокретности у јавној својини могу се отуђити из јавне својине непосредном погодбом, али не испод, 
од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то 
представља једино могуће решење, уз посебно образложење разлога оправданости и целисходности 
отуђења и разлога због којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, односно 
прикупљањем писмених понуда. Парцеле које представљају предмет отуђења непосредном погодбом 
немогуће је унапред предвидети програмом, те су поступак у услови отуђења ближе дефинисани Одлуком о 
грађевинском земљишту Општине Пландиште. 

Отуђење осталих парцела – грађевинског земљишта у јавној својини Општине Пландиште које нису 
обухваћене овим програмом могуће је спровести уколико су испуњени услови предвиђени законом и важећом 
планском документацијом и уколико је њихово отуђење од интереса за Општину Пландиште.  

Овај програм биће објављен у „Службеном листу Општине Пландиште“ и на интернет страници 
општине. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 464-10/2021-I 
Дана: 12.03.2021. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 
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29. 
 
 

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 12.03.2021. 
године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕЛА ЦРКВА ЗА 2021. 
ГОДИНУ  

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Историјског архива Бела Црква за 2021. годину број 223/20, 
који је усвојио Управни одбор Историјског архива Бела Црква 02.12.2020. године, под бројем 327/20.  

 
  

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: 020-2/2021-I 
Дана: 12.03.2021. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 
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30. 

              На  основу  члана 20. став 1. тачка 20. и члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 15. став 1. тачка 9. и 
члана 40. став 1. тачка 28. и 49. Статута  општине  Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 
30/2018), Скупштина  општине  Пландиште  на  седници  одржаној  дана 12.03.2021. године  доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  ОБРАЗОВАЊУ  СТРУЧНЕ  КОМИСИЈЕ  ЗА  ИЗРАДУ  ГОДИШЊЕГ  ПРОГРАМА  ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊА  И  КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

 
              ОБРАЗУЈЕ СЕ стручна Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и  коришћења 

пољопривредног земљишта у општини Пландиште (у  даљем  тексту: Комисија). 
 

Члан 2. 
 

              Комисију  чини  7 (седам)  чланова  и  то: 
 

1. Зоран Мајкић, председник Комисије, 
2. Илија Селаковић, члан, 
3. Драгослав Аврамовић, члан,  
4. Зоран Брдар, члан,  
5. Драган Цветановски, члан,  
6. Игор Ђорђевски, члан и 
7. Љиљана Куневски, члан. 

 
Члан 3. 

 
              Записничар Комисије је Светлана Тадић. 
 

Члан 4. 
 

              Задатак Комисије је да изради Предлог Годишњег програма заштите, уређења  и коришћења 
пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које  треба извршити у 2021. години, 
динамику извођења радова и улагања средстава, а  посебно утврдити податке који се односе на 
пољопривредно земљиште у државној  својини у складу са чланом 60. став 2, 5. и 6. Закона о 
пољопривредном земљишту  („Сл.  гласник  РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 
95/2018 – др.закон) и прибави мишљење Комисије из члана 60. став 3. Закона о  пољопривредном земљишту 
(„Сл.  гласник  РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009,  112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др.закон). 

 
Члан  5. 

 
              Комисија  је  дужна  да  Предлог  Годишњег  програма  из  тачке  3.  овог  Решења  изради  и  

достави  Скупштини  на  усвајање  најкасније  до  31.03.2021.  од  дана  именовања. 
 

Члан 6. 
 

              Мандат Комисије образоване овим Решењем траје једну годину од дана доношења Решења. 
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Члан  7. 

 
Чланови Комисије који нису запослени у Општинској управи Општине Пландиште имају право на 

надокнаду за рад у износу од по 2.000,00 динара нето месечно и путне трошкове. 
 

Члан  8. 
 

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

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ   
Број: 320-9/2021-I                                                                                       
Датум: 12.03.2021.године 
П л а н д и ш т е 
                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                      Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 

 
 
 
 
 
31. 
 

На основу члана 116.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2019 – др. закон и 6/2020) и члана 40. тачка 13. и 
члана 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), 
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 12.03.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА 

 
I 
 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ 
Хајдучица ВЈЕРОЧКА МАРЧЕК из Хајдучице, која је именована из реда запослених на предлог 
Наставничког већа. 

 
II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2019 – др. закон и 6/2020) утврђено је да мандат чланова  
школског одбора траје четири године, а да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, 



Стр  -93-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 
пре истека мандата, поједине чланове када овлашћени предлагач покрене  иницијативу за 
разрешење члана органа управљања због престанка основа по коме је именован  у орган 
управљања. 

           Вјерочка Марчек из Хајдучице, именована је за члана Школског одбора Основне школе 
„Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, Решењем Скупштине општине Пландиште, број: 610-28/2018-I 
од 26. новембра 2018. године („Службени лист општине Пландиште“, бр. 25/2018 и 11/2019), на 
предлог Наставничког већа из реда запослених.  

Горе именована није више запослена у Основној школи „Јован Јовановић Змај“, те је 
Наставничко веће као овлашћени предлагач поднело захтев за разрешење односно именовање 
новог члана школског одбора.   

    
           Одбор за избор и именовања, награде и признања на седници одржаној дана 05.03.2021. 

године утврдио је Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јован 
Јовановић Змај“ Хајдучица и доставио га Скупштини Општине Пландиште на разматрање и 
усвајање.  

    
           У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
           У смислу члана 116. став 15. Закона о основама о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2019 – др. закон 
и 6/2020), ово решење је коначно у управном поступку. 

 
Обрађивач: 
Магдалена Тошић, дипл.правник 
                     
Решење доставити: 

1. Марчек Вјерочки, Хајдучица 
2. Основној школи „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица 
3. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине  и 
4. Архиви 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-4/2021-I 
Дана: 12.03.2021. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 
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32. 
 

Нa основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2019 – др. закон и 6/2020), члана 40. тачка 13. и 
члана 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), 
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 12.03.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА 

 
I 

 
ИМЕНУЈE СЕ за чланa Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица 

ДИМИТРИЈЕ АНГЕЛОВСКИ из Пландишта, ул. Његошева бр. 15, на предлог Наставничког већа из 
реда запослених. 

 
II 

 
           Мандат именованог траје до истека мандата Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић 

Змај“ Хајдучица, именованог решењем Скупштине општине Пландиште број: 610-28/2018-I од 26.11.2018. 
године („Службени лист општине Пландиште“, бр. 25/2018 и 11/2019). 

 
III 
 

           Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
           Чланом 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2019 – др. закон и 6/2020), утврђен је састав и 
именовање органа управљања школа - школског одбора. Чланове школског одбора предлажу 
Наставничко веће, из реда запослених, Савет родитеља, из реда родитеља и јединица локалне 
самоуправе. Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача.    

Наставничко веће, као овлашћени предлагач, предложило је да се за члана Школског 
одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица уместо Вјерочке Марчек, која више није 
запослена, односно престао је основ по коме је именована у школски одбор, именујe Димитрије 
Ангеловски из Пландишта, ул. Његошева бр. 15, што је у складу са  чланом 116.  Закона о 
основама система образовања и васпитања  („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 27/2019 – др. закон и 6/2020).  

           Чланом 117. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2019 – др. закон и 6/2020) предвиђено је да 
изборни период новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата 
органа управљања. 

 
           Одбор за избор и именовања, награде и признања на седници одржаној дана 05.03.2021. године 

утврдио је Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ 
Хајдучица и доставио га Скупштини Општине Пландиште на разматрање и усвајање.  

    
           У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
 



Стр  -95-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 
           У смислу члана 116. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 

бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2019 – др. закон и 6/2020), ово решење је коначно у управном 
поступку. 

 
Обрађивач: 
Магдалена Тошић, дипл.правник 
 
Решење доставити: 
1. Ангеловски Димитрију из Пландишта, ул. Његошева бр. 15,  
2. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, 
3. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и 
4. Архиви 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-5/2021-I 
Дана: 12.03.2021. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 
 
 
 
 
 
 
33. 
 

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 3/2020) и члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 30/2018), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 26. 
фебруара 2021. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 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 2021. 
ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 У Решењу 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 2021. године („Службени лист општине Пландиште“, бр. 1/2021) мења се члан 2. , тако да сада гласи:  

 



Стр  -96-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 5             12.03.2021. 

 
„Члан 2. 

 
Регресирање ће се вршити на следећи начин: 
1. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 3500,00 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 2500,00 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 1750,00 динара од цене коју наплаћује 
овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све релације са 
суседним општинама за месец јануар и месец јун 2021. године. 

4. Општина ће сносити трошкове месечних карата у висини од 40% 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  2021. године.“ 
 

Члан 2. 
  

Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 451-9/2021-III                                                               
Дана: 26.02.2021.године                                                                               
П Л А Н Д И Ш Т Е            

 
ПРЕДСЕДНИК 

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

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 3/2020) и члана 
63. и 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште", број 30/2018), Општинско веће 
општине Пландиште,  на седници одржаној дана 26. фебруара 2021. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 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 2021. ГОДИНЕ 
 

 
Члан 1. 

 
 У Решењу о 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 2021. године („Службени лист општине Пландиште“, бр. 1/2021) мења се члан 2. став 1. , тако да 
сада гласи:  

 
„Члан 2. 

 
Висина регресирања је 40% од цене повремених/викенд карата које наплаћује овлашћени превозник.“ 

 
Члан 2. 

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

 
 
 
      
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 451-8/2021-III        
Дана: 26.02.2021.године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
       

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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35. 
 

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2018 - др. закон,101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Службени 
лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиштe за 2021.годину 
(„Службени лист општине Пландиште“, број 33/2020), члана 2. Одлуке о новчаној помоћи студентима 
прве године мастер и докторских студија  са територије општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 32/2020), члана 6. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за 
доделу новчане помоћи студентима прве године мастер и докторских студија  бр. 612-13/2020-03-IV од 15. 
јануара 2021. године и Конкурса за новчану помоћ студентима прве године мастер и докторских студија са 
територије општине Пландиште за школску 2020/2021 годину бр. 612-14/2020-III од 15. јануара 2021. године, 
Општинско веће Општине Пландиште на седници одржаној дана 05.03.2021. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ ИСПЛАТЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ МАСТЕР И 

ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 

• ОДОБРАВА СЕ исплата новчане помоћи студентима прве године мастер и докторских студија са 
територије општине Пландиште у износу од 70.000,00 динара. 

• Новчана помоћ из тачке 1. oвог Решења, исплатиће се у 2 месечнe ратe. 
• Саставни део овог Решења је Коначна листа студената – корисника новчане помоћи прве године 

мастер и докторских студија са територије општине Пландиште. 
• Међусобна права и обавезе између Општине Пландиште и студената уредиће се Уговорима. 
• Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 

Пландиште“. 
• Решење доставити: 

• Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску 
администрацију 

• Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине 
• Архиви. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 612-5/2021-III 
Дана: 05.03.2021. године  
П Л А Н Д И Ш Т Е                
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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36. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Пландиште 
Комисија за доделу новчане помоћи студентима 
Број: 612-14/2020-03-IV 
Дана: 03.03.2021. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
Војводе  Путника бр. 38 
Емаил: office@plandiste-opstina.rs 
www.plandiste-opstina.rs 
 
 
 На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу 

новчане помоћи студентима пве године мастер и докторских студија број: 612-13/2020-03-IV од 15. јануара 
2021. године, Комисија за доделу новчанe помоћи студентима прве године мастер и докторских студија са 
територије општине Пландиште на седници одржаној дана 03. марта 2021. године утврдила је 

 
 

КОНАЧНУ ЛИСТУ СТУДЕНАТА – КАНДИДАТА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 
 

Ред.бр. Име и презиме Место становања Факултет 

1. Милана Мајсторовић Пландиште 
Технички факултет „Михајло Пупин“ 
Зрењанин – мастер студије 

2. Сариа Грачан Пландиште 
Учитељски факултет Београд – 
мастер студије 

3. Марина Младеновић Пландиште 
Филозофски факултет Нови Сад – 
мастер студије 

4. Мирјана Керкез  Милетићево 
Факултет педагошких наука  Јагодина 
– мастер студије 

5. Ивана Малијар Хајдучица 
Факултет спорта и физичког 
васпитања Нови Сад - мастер студије 

6. Алекса Гојковић Хајдучица 
Економски факултет Нови Сад – 
мастер студије 

7. Атила Барна Јерменовци 
Факултет музичке уметности Београд 
– мастер студије 

8. Сања Шобот Пландиште 
Висока пословна школа струковних 
студија Нови Сад – мастер студије 

9. Милош Ђорђевић Пландиште 
Економски факултет Нови Сад - 
мастер студије 

  
 
У Пландишту, 03.03.2021.године 
 
 

Председник Комисије за доделу новчане помоћи студентима  
прве године мастер и докторских студија 

Јелена Леонтијевић с.р. 

mailto:office@plandiste-opstina.rs
http://www.plandiste-opstina.rs/
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37. 
 

РЕПУБЛИКА СЕБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 02-7/2021-IV 
Дана, 23.02.2021.године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
 На основу члана 77. Став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, 

бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 6/2020), члана 5. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној 
подршци детету, ученику и одраслом („Сл.гласник РС“, бр. 80/2018) и члана 22. Одлуке о организацији 
општинске управе општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 32/2020), начелник 
Општинске управе општине Пландиште, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ СТАЛНИХ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА 

ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И 
ОДРАСЛОМ 

 
 
I 
 

 Овим решењем образује се Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, 
здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом (у даљем тексту: Интерресорна комисија) и 
именују се њихови стални чланови на период од четири године. 

 
 
II 
 

 Седиште Комисије је у Пландишту, ул. Војводе Путника бр. 38. 
 
 

III 
 

 Интерресорна комисија има четири стална и једног повременог члана.  
 Председника Комисије бирају стални чланови из својих редова, а повременог члана одређује 

председник Комисије за свако дете појединачно. 
  

IV 
 

За сталне чланове Интерресорне комисије именују се: 
 
1. Др. Небојша Дрљевић, специјалиста педијатар Дома здравља „1.Октобар“; Пландиште, 
2. Бранка Фодор, школски психолог у ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште и 
3. Ђурђевка Тафра, дефектолог, директор Центра за социјални рад Пландиште,и 
4. Мирјана Манојловић, психолог Центра за социјални рад Пландиште  

 
Председника Интерресорне комисије бирају стални чланови Комисије из својих редова. 
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V 
 

 Интерресорна комисија има координатора и заменика. Координатор или заменик координатора 
Комисије прукупља документацију која је неопходна за покретање и вођење поступка процене и која 
доприноси утврђивању и разумевању начина задовољења потребе детета, ученика и одраслог; организује и 
администрира процес процене потребе за додатном подршком детета, ученика и одраслог; сазива повремене 
чланове Комисије на основу документације и информација од родитеља; прикупља и обрађује податке и води 
Збирку података; ажурира базу података о раду Комисије и корисницима; припрема податке за извештај и 
обавља друге послове за потребе Комисије; учествује у раду Комисије, без права одлучивања. 

          За координарора Интерресорне комисије одређује се Ленуца Богдановић, дипл.менаџер, начелник 
Одељења за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове у Општинској урави општине Пландиште. 
За заменика координатора Интерресорне комисије именује се Александра Одавић Мак, дипл.правник, 
начелник Општинске управе. 

 
 

VI 
 

Комисија ће обављати поступак процене потреба детета, ученика и одраслог за додатном подршком: 
-   по захтеву родитеља, односто другог законског заступника и одраслог; 
- на иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите уз сагласног родитеља, 

односно другог законског заступника и одраслог, као и  
- по службеној дужности – када родитељ, односно други законски заступник и одрасли не дају 

сагласност на иницијативу образовне из здравствене установе или пружаоца услуга социјалне 
заштите. 
У поступку процене Интерресорна комисија је дужна да на основу утврђене ситуације установи 

подршку коју дете, ученик или одрасли већ добија и препоручи додатну подршку из области образовања, 
здравствене или социјалне заштите, укључујући и ону која захтева додатна финансијска средства, као и да 
одреди начин реализације координисане међуресорне сарадње, са циљем укључивања детета, ученика или 
одраслог у живот заједнице и обезбеђивање услова за максималан развој детета, ученика и одраслог. 

Комисија је дужна и да прати ефекте извршавања предложене подршке за дете, ученика и одраслог 
из области струке и система чији је представник. 

 
 

VII 
 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању и именовању чланова 
комисије за процену потреба за прижањем додатне образовне,  здравствене или социјалне подршке детету и 
ученику број: 02-42/2018-IV од 24.08.2018. године („Службени лист општине Пландиште“, бр.24/2018 и 
26/2019). 

 
 

VIII 
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“ а примењује се од 01.марта 
2021.године. 

 
 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 
1. Др.Небојши Дрљевићу, Дом здравља Пландиште, 
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2. Бранки Фодор, ОШ „Доситеј Обрадовић“  Пландиште 

3. Ђурђевки Тафра, ЦСР Пландиште 

4. Мирјана Манојловић, ЦСР Пландиште 

5. Ленуци Богдановић, Општинска управа 

6. Александра Одавић Мак, Општинска управа 

7. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште 

8. ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда 

9. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица 

10. Дечији вртић „Срећно детињство“ Пландиште 

11. Архиви. 

 
 

      
                        Н А Ч Е Л Н И К, 

Александра Одавић Мак, дипл.правник с.р. 
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