
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXVIII Број 11  20.05.2022. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
35.  

 
 
На основу члана 2. став 1. тачка 8. и члана 7. став 3. Закона о путевима („Сл. гласник РС 41/2018 и 95/2018 – др. закон), 

члана 4. и члана 5. Одлуке о  улицама,  општинским  и  некатегорисаним  путевима на  територији  општине  Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“ бр. 25/2018 и 32/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник PC“, бр. 
129/2007, 83/2014 – др. ЗАКОН и 101/2016 – др. ЗАКОН, 47/2018 И 111/2021) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 
20.05.2022. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

 
Члан 1. 

 
Утврђује се статус добара у општој употреби, који се налазе у јавној својини Општине Пландиште, као некатегорисани 

путеви и то: 
 
1. Катастарска парцела број 2202 КО Велики Гај, укупне површине 21155 м2, уписан у лист непокретности 

број 89, у потесу Греда 
2. Катастарска парцела број 1405 КО Купиник, укупне површине 8020 м2, уписан у лист непокретности број 

64, у потесу Маленица 
3. Катастарска парцела број 1332 КО Милетићево, укупне површине 8294 м2, уписан у лист непокретности 

број 71, у потесу Абазија 
4. Катастарска парцела број 505 КО Дужине, укупне површине 7754 м2, уписан у лист непокретности број 

27, у потесу Према станици 
5. Катастарска парцела број 1887 КО Стари Лец, укупне површине 5395 м2, уписан у лист непокретности 

број 770, у потесу Лец 
6. Катастарска парцела број 2026 КО Хајдучица, укупне површине 56977 м2, уписан у лист непокретности 

број 453, у потесу Олга 
7. Катастарска парцела број 2510 КО Велика Греда, укупне површине 2366 м2, уписан у лист 

непокретности број 1444, у потесу Окно 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу Општине Пландиште. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Врој: 344-35/2022-I 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Владан Младеновић с.р. 



Стр  -197-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 11             20.05.2022. 

 
36. 
 
 

На основу члана 5. став 1. и члана 9.  Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018),  члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др. закон и 101/2016- 
др. закон, 47/2018 и 101/2021- др.закон) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, 
бр. 30/2018) и члана 4. Одлуке о одржавања јавних зелених површина („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 32/2020), Скупштина 
општине Пландиште на седници одржаној дана 20.05.2022. године донела је 

 
 
 

О Д Л У К У 
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА  ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком поверавају се послови обављања комуналне делатност одржавања јавних зелених површина вршиоцу 
комуналне делатности  ЈП „Полет“ Пландиште. 

 
 

Члан 2. 
 

Ова  Одлука  ступа  на  снагу осмог  дана  од дана објављивања  у „Службеном  листу општине  
Пландиште“. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-5/2022-I 
Датум: 20.05.2022. године         
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
 

           ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Владан Младеновић с.р. 
 

 

 



Стр  -198-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 11             20.05.2022. 

 
37. 
 
 

На основу члана 5. став 1. и члана 9.  Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон и 101/2016 - 
др. закон, 47/2018 и 101/2021 - др. закон), члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, 
бр. 30/2018) и члана 5. Одлуке о пијацама („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 32/2020 ), Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној дана 20.05.2022. године донела је 

 
 
 

О Д Л У К У 
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА, УРЕЂИВАЊА 

И ОДРЖАВАЊА ПИЈАЦА 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком поверавају се послови обављања комуналне делатност управљања, уређивања и одржавања пијаца на 
територији општине Пландиште вршиоцу комуналне делатности  ЈП „Полет“ Пландиште. 

 
 

Члан 2. 
 

Ова  Одлука  ступа  на  снагу осмог  дана  од дана објављивања  у „Службеном  листу општине  
Пландиште“. 

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-6/2022-I 
Датум: 20.05.2022. године       
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
 

            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Владан Младеновић с.р. 
 

 



Стр  -199-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 11             20.05.2022. 

 
38. 
 
 

На основу члана 5. став 1. и члана 9.  Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон и 101/2016- 
др.закон, 47/2018 и 101/2021- др.закон), члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
30/2018) и члана 16. Одлуке о комуналном реду („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 7/2013, 11/2017 и 6/2022), Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 20.05.2022. године донела је 

 
 
 

О Д Л У К У 
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА,  ОДРЖАВАЊА 

 И САНИРАЊА ДЕПОНИЈА 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком поверавају се послови обављања комуналне делатност управљања, одржавања и санирања депонија, 
одвожења и безбедног одлагања отпада на територији општине Пландиште вршиоцу комуналне делатности  ЈП „Полет“ 
Пландиште. 

 
 

Члан 2. 
 

Ова  Одлука  ступа  на  снагу осмог  дана  од дана објављивања  у „Службеном  листу општине  
Пландиште“. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-7/2022-I 
Датум: 20.05.2022. године         
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
 
 

            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Владан Младеновић с.р. 
 

 



Стр  -200-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 11             20.05.2022. 

 
39. 
 
 

На основу члана 5. став 1. и члана 9.  Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон и 101/2016- 
др.закон, 47/2018 и 101/2021- др.закон), члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
30/2018) и члана 2. Одлуке о јавном водоводу („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 10/2015), Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној дана 20.05.2022. године донела је 

 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ 

 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком поверавају се послови обављања комуналне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуција 
воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, вршиоцу комуналне делатности  ЈП „Полет“ Пландиште. 

 
 

Члан 2. 
 

Ова  Одлука  ступа  на  снагу осмог  дана  од дана објављивања  у „Службеном  листу општине  
Пландиште“. 

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-8/2022-I 
Датум: 20.05.2022. године         
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
 

            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Владан Младеновић с.р. 
 

 



Стр  -201-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 11             20.05.2022. 

 
40. 
 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,  бр. 12/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 20.05.2022. године, 
донела је 

 
 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА  
НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о додели новчаних награда најбољим студентима са територије општине Пландиште („Службени лист 

општине Пландиште“, бр. 23/2016), (у даљем тексту: Одлука), у члану 5. став 1. брише се тачка 2.  
 

Члан 2. 
 

У члану 5. став. 2. Одлуке мењају се тачка 2. и тачка 3. и сада гласе: 

 „да су основне студије завршили на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, 
покрајина или јединица локалне самоуправе, 

 да су први пут уписали прву или другу годину мастер студија и нису апсолвенти на високошколским 
установама чији је оснивач Република Србија, покрајина или јединица локалне самоуправе“. 

 
Члан 3. 

 
У члану 5. став. 3. Одлуке мења се тачка 2. и сада гласи: 

 „да су основне студије и мастер студије завршили на високошколским установама чији је оснивач 
Република Србија, покрајина или јединица локалне самоуправе.“ 

 
Члан 4. 

 
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: 011-9/2022-I                                                      
Дана: 20.05.2022. године                                            
П Л А Н Д И Ш Т Е                                                          
 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Владан Младеновић с.р. 
 

 



Стр  -202-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 11             20.05.2022. 

 
41. 
 

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, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 44. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021)  и члана 40. став 1. тачка 53. и члана 149. Статута 
општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште на седници 
одржаној дана 20.05.2022. године, донела је 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕЛА ЦРКВА ЗА 2022. ГОДИНУ  
 
 

I 
 

Даје се сагласност на Финансијски план Историјског архива Бела Црква за 2022. годину број 448/21 
усклађен са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2022. годину, који је усвојио Управни одбор Историјског 
архива Бела Црква 06.01.2022. године, под бројем 83/22.  

 
 

II 
 

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

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-3/2022-I 
Дана: 20.05.2022. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
                   
 

     ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                             Владан Младеновић с.р. 



Стр  -203-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 11             20.05.2022. 

 
42. 

          
          На основу чланова 30, 31.. и 38. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон, 
47/2018 и 111/2021) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Пландиште („Службени гласник Општине Пландиште“, бр. 
30/2018),  Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 20.05.2022. године донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР  ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ 
 
 

Члан 1.  
 

          Расписује се јавни конкурс за избор Директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште (у даљем тексту: Предузеће). 
 

Члан 2.  
 

          Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа, прикупљању пријава и рангирању 
кандидата као и доношење одговарајућих правних аката у складу са Законом. 

 
Члан 3.  

 
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса. 
Учесник на конкурсу је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс. 
Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се исти услови и рокови. 

 
Члан 4.  

 
          Поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата спровешће Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавног предузећа, образована решењем Скупштине општине Пландиште број: 02-117/2020-I од 18.12.2020. године (у 
даљем тексту: Комисија). 

           
Комисија је независна у својим одлукама и ставовима. 
 
Председнику и члановима комисије за рад у комисији припада право на накнаду. 

 
Члан 5.  

 
                    Утврђени услови за учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове Одлуке. 
          Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком смислу. 

 
Члан 6.  

 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавиће се и у најмање једним дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке, као и на интернет 
страници општине Пландиште. 

 
Члан 7.  

 
Пријаве на јавни конкурс са документацијом и доказима о испуњености услова подносе се Комисији, препорученом 

пошиљком путем поште или лично преко писарнице Општине Пландиште, у затвореној коверти на адресу; Општина Пландиште, 
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа, са назнаком: Пријава на конкурс , ул. Војводе 
Путника бр. 38, 26360 Пландиште. 

          Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања, већ ће бити одбачене посебним 
закључком комисије, против којег није допуштена посебна жалба. 
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Члан 8. 

 
          Општи и посебни услови и мерила за именовање директора Јавног предузећа „Полет“ прописани су Законом о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС“, бр. 65/2016), као и Оснивачким актом Јавног предузећа „Полет“  Пландиште („Сл. лист Општине 
Пландиште“, бр. 7/2017 - пречишћен текст и 15/2020) и Статутом Јавног предузећа „Полет“  Пландиште. 

 
Члан 9.  

 
Комисија спроводи конкурс тако што по истеку рока за подношење пријава прегледа све приспеле пријаве и поднете 

доказе и саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. 
У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује резултат кандидата према 

мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа. 
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором или на други 

одговарајући начин. 
 

Члан 10.  
 

Комисија, након спроведене провере и оцењивања, на основу укупног броја бодова који је освојио сваки кандидат, 
саставља ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим резултатом испунила мерила за избор директора јавног 
предузећа 

У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није могуће одредити ранг листу за избор са три 
најбоље рангирана кандидата Комисија ће одредити додатну усмену проверу кандидата са истим бројем бодова. 

 
Члан 11.  

 
Кандидати који се заказаног дана не одазову позиву на писану или усмену проверу или додатну усмену проверу, а своје 

одсуство Комисији не оправда, усмено или у писаној форми, сматраће се да је одустао од пријаве, односно кандидатуре, што ће 
Комисија констатовати у Записнику о изборном поступку. 

 
Члан 12.  

 
          Комисија ранг листу кандидата из члана 10. став 1. ове Одлуке, заједно са Записником о спроведеном изборном поступку 

доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 13. 
 

          Скупштина општине Пландиште, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора 
јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе. 

         Решење о именовању директора коначно је. 
 

Члан 14. 
 

          Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у „Службеном листу општине Пландиште“. 
          Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет страници општине Пландиште. 
          По примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим кандидатима који су учествовали у поступку 

јавног конкурса. 
 

Члан 15. 
 

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да поднесе захтев  за увид у конкурсну документацију у року 
од 5 дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Пландиште”. 

          Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у року од два дана од дана 
пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, у присуству члана комисије. 

 
Члан 16. 

 
          Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у 

„Службеном листу општине Пландиште”. 
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          Рок из става 1. овог члана из нарочито оправданих разлога може се продужити за још осам дана. 

 
Члан 17. 

 
          Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Пландиште може да именује неког 

другог кандидата са листе кандидата. 
          Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен, или ако ни после спроведеног 

јавног конкурса Скупштини општине Пландиште не буде предложен кандидат за именовање због тога што је Комисија утврдила да 
ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине 
Пландиште не именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по 
поступку прописаним Законом. 

 
Члан 18. 

 
          Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 
     
       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-10/2022-I 
Дана: 20.05.2022. године 
ПЛАНДИШТЕ 

 
 
 

                                     ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Владан Младеновић с.р. 
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43. 
 
 

На основу члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016 и 88/2019) и 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, коју је донела Скупштина 
Општине Пландиште, број: 011-10/2022-I  од 20.05.2022. године, Скупштина Општине Пландиште расписује 

 
ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ 
  

 

                I. Подаци о Jавном предузећу:  
 

– седиште Јавног предузећа је: у Пландишту, ул. Обилићева бр. 15; 
МБ: 08049599 
ПИБ:100415916 

– претежна делатност Јавног предузећа је: 35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом. 
 
 II. Подаци о радном месту:  
 
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 
Директора именује Скупштина општине Пландиште на период од 4 године. 

 
Послови директора: представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног 
предузећа, одговaра за законитост рада јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 
и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово 
спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике 
јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће, закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији, врши друге послове одређене 
законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа. 

 
 III. Услови за именовање: 
 
Право пријављивања има свако заинтересовано лице које испуњава услове предвиђене Законом о јавним предузећима, и то: 
 

1) да је пунолетно и пословно способно лице; 
 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

 
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке; 

 
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа; 

 
5) да познаје област корпоративног управљања; 

 
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

 
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 

 
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

 
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
– обавезно психијатријско лечење на слободи; 
– обавезно лечење наркомана; 
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– обавезно лечење алкохоличара; 
– забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 
 IV. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о 

образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. 
 
 V. Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву 
 
 Кандидати су дужни да уз пријаву на јавни конкурс доставе: 
 
1. Професионалну биографију, са контакт телефоном и адресом електронске поште; 
2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
3. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију); 
4. Диплому о стеченом високом образовању (оригинал или оверену фотокопију); 
5. Доказ о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом 

и у ком периоду је стечено радно искуство); 
6. Оверена изјава да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке; 
7. Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, односно да му нису 

изречене мере безбедности из главе III став 1. тачка 9. овог огласа (извод из казнене евиденције, односно уверење 
издато од надлежне полицијске управе оригинал или оверена фотокопија) 

8. Предлог програма рада предузећа за наредне четири године; 
 
 VI. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове 

провере: познавање делокруга рада Јавног предузећа Полет Пландиште; стручна оспособљеност за рад на месту директора и 
вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, 
организационе способности и стручне способности у вези са руковођењем – писано, путем стандардизованих тестова;. 

 
 VII. Рок и начин подношења пријава на јавни конкурс:  
 
 Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 
 

 Пријаве се подносе Комисији за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа, препорученом 
пошиљком путем поште или лично преко писарнице Општине Пландиште, у затвореној коверти на адресу; Општина Пландиште, 
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, са назнаком: Пријава на конкурс-не отварати , ул. 
Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште. 

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања, већ ће бити одбачене посебним 
закључком комисије, против којег није допуштена посебна жалба. 

 
 VIII. Орган за спровођење изборног поступка: 
  
 Изборни поступак спроводиће Комисија за спровођење јавног конкурса путем усмене провере, писмене провере и оцене 

достављених предлога рада кандидата. 
 Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Игор Ђорђевски, e-mail: igor.djordjevski@plandiste-opstina.rs и 

rade.surla@plandiste-opstina.rs  
 

 Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневним новинама „Дневник“, који се дистрибуира на 
целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници Општине Пландиште. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 111-1/2022-I 
Дана: 20.05.2022. године       
П Л А Н Д И Ш Т Е                                                        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                              
                                                                                                        Владан Младеновић с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
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