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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Пландиште 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 401-199/2022-II 

Дана: 26.10.2022. 

Пландиште 

 

На основу Одлуке о о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом 

одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и 

условима под којим општина Пландиште учествује у финансирању активности одржавања 

(„Службени лист општине Пландиште“, број: 28/2018), председник општине Пландиште, 

дана 26.10.2022. године, расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА 

БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ 

ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ПЛАНДИШТЕ У 2022. ГОДИНИ 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Предмет јавног позива је суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и 

унапређењу својстава зграда на територији општине Пландиште у 2022. години.  

Активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, у смислу 

јавног позива, подразумева извођење грађевинско-занатских, односно других радова, 

зависно од врсте објекта, у циљу побољшања услова коришћења објекта у току 

експлоатације, а нарочито: 

1) Санација равних кровова у циљу спречавања настанка штетних последица по 

живот и здравље људи и безбедност зграде;  

2) Инвестиционо одржавање фасада ради спречавања штетних последица по 

безбедност (већег броја) грађана;  

3) Замена употребљених грађевинских материјала који су штетни по живот и 

здравље људи;  

4) Унапређење енергетских својстава зграде ради смањења негативних утицаја 

на животну средину (услед нерационалне потрошње и емисије штетних 

гасова);  
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5) Друге активности којима се спречава настанак штетних последица по 

здравље и живот грађана, животну средину, привреду и имовину веће 

вредности. 

 

2. ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Укупан износ средстава који је опредељен за реализацију јавног позива износи 

1.000.000,00 динара. 

Бесповратна средства за реализацију активности из тачке 1. Јавног позива, утврђују се у 

износу до 50% укупно прихватљивих трошкова, а максимално до 200.000,00 динара са 

ПДВ-ом. Преостали износ обезбеђује Корисник средстава. 

 

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

Право учешћа на Јавном позиву имају регистоване стамбене заједнице у следећим 

Урбанистичким зонама: 

1) Зона А – стамбене, стамбено-пословне зграде и јавне зграде у ужем центру 

Пландишта (од улице Војвођанске до улице Илинденск, и од улице Синђелићеве до 

улице Обилићеве);  

2) Зона Б – стамбене зграде ван ужег центра Пландишта;  

3) Зона В – стамбене зграде у осталим насељеним местима. 

Радови на одржавању зграда, у смислу Јавног позива, које су проглашене за културно 

добро, а налазе се у напред наведеним зонама, изводе се у складу са актима којима се 

утврђују услови заштите споменика културе. 

 

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

Пријаве на јавни позив подносе се закључно са 25.11.2022. године. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Прилоком подношења пријаве на јавни позив подноси се следећа документација: 

1) Пријавни формулар (образац 1); 

2) Изјава о двоструком финансирању (образац 2); 

3) Изјава о обезбеђеним средствима (образац 3); 

4) Препис листа непокретности или други доказ о легалности објекта и власништва на 

објекту; 

5) Решење о упису управника стамбене заједнице у одговарајући регистар; 
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6) Решење грађевинског инспектора којим се налаже извођење радова у циљу 

отклањања непосредне опасности по живот, здравље и безбедност људи;  

7) Решење о регистрацији стамбене заједнице; 

8) Одлука скупштине стамбене заједнице о подношењу пријаве на јавни позив; 

9) Пројектно-техничка документација неопходна за извођење радова, у складу са 

Законом о планирању и изградњи и предмер и предрачун радова, који не сме бити 

старији од 6 месеци од дана објављивања јавног позива. 

 

6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 

Комисија у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава врши отварање 

поднетих пријава.  

Пријаве које су поднете након истека рока за подношење пријава, сматраће се 

неблаговременим и исте неће бити предмет разматрања Комисије. Пријаве уз које није 

достављена комплетна документација, сматраће се неуредним пријавама и исте неће бити 

рангиране.  

Најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, Комисија је дужна 

да сачини ранг листу, објави је на интернет страници општине Пландиште и исту достави 

свим учесницима јавног позива, надлежној организационој јединици Општинске управе 

општине Пландиште и председнику општине Пландиште.  

Рангирање пријава вршиће се у складу са мерилима и критеријумима који су прописани 

Одлуком о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и 

унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под 

којим општина Пландиште учествује у финансирању активности одржавања („Службени 

лист општине Пландиште“, број: 28/2018). 

Подносиоци пријава, у року од три дана од дана објављивања ранг листе на интернет 

страници општине Пландиште, имају право увида у документацију коју су доставили 

остали учесници јавног позива, као и у поступак рада и начин рангирања пристиглих 

пријава од стране Комисије. 

Председник општине доноси решење о додели средстава за бесповратно суфинансирање 

активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда.  

Решење из става 6. овог члана доставља се свим подносиоцима пријава и објављује на 

интернет страници општине Пландиште.  

На решење из става 6. овог члана подносилац пријаве има право жалбе Општинском већу 

општине Пландиште у року од 15 дана од дана пријема решења. 

На основу правоснажног решења, председник општине закључује тројни уговор између 

Општине, подносиоца пријаве и извођача радова. 
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7. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 

Пријаве се подносе у затвореној коверти, непосредно на писарници Oпштинске управе 

општине Пландиште или препоручено поштом на адресу: Општина Пландиште, Војводе 

Путника 38, 26360 Пландиште, са назнаком „Пријава на јавни позив за бесповратно 

суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређења својства 

зграда на територији општине Пландиште у 2022. години“.  

Текст јавног позива и обрасци могу се преузети са сајта општине Пландиште: 

www.plandiste-opstina.rs. 

 

8. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Информације у вези са јавним позивом могу се добити у општини Пландиште, сваког 

радног дана од 08,00 до 14,00 часова, на телефон: 013/861-904, или путем електронске 

поште: tatjana.paunov@plandiste-opstina.rs. 

 

 

    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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