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26.

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 –
одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија општине Пландиште, на седници одржаној
10.03.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Пландиште под
називом „ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)“ коју је за изборе расписане за
24.04.2016. године, поднела СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈА (СПС).

О б р а з л о ж е њ е

Општинска изборна комисија општине Пландиште је утврдила да је овлашћено лице,
Мирослав Петровић, ЈМБГ: 2707980872525, са пребивалиштем на адреси Војводе Путника 47/10,
Пландиште, у складу са законом, поднео благовремену и уредну Изборну листу са 23 кандидата за
одборнике Скупштине општине Пландиште на изборима расписаним за 24.04.2016. године.

Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да
је правно ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3.
Закона о локалним изборима, у погледу броја кандидата на изборној листи и заступљености мање
заступљеног пола на изборној листи.

Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 2. Закона о локалним изборима, поднето
укупно 245 правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну листу.
У складу са наведеним, Општинска изборна комисија општине Пландиште је донела одлуку као у
диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној
комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.

У Пландишту, 10.03.2016. године
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Пландиште
Скупштина Општине
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-23/2016-I
Дана: 10.03.2016.
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Игор Ђорђевски, дипл.правник с.р.
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28.

На основу члана 14. став 9. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број: 129/2007,
34/2010-одлука УС и 54/2011), чланова 5. и 8. Пословника о раду Општинске изборне комисије
општине Пландиште број: 013-10/2016-I од 07.03.2016. године, а у вези предлога подносиоца
изборне листе Група Грађана Ми Можемо Зоран Воркапић, Општинска изборна комисија општине
Пландиште, на седници одржаној дана 10.03.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Јовановић(Тихомир) Снежана, са пребивалиштем у Пландишту, ул. Ђуре Јакшића 22,
ЈМБГ: 1112963875017, б.р.л.к. 6589449, за члана Општинске изборне комисије општине Пландиште
у проширеном саставу.

II

ИМЕНУЈЕ СЕ Младеновић (Бранко) Јелена, са пребивалиштем у Пландишту, ул. Војводе Путника
51/3, ЈМБГ: 2610963875053, б.р.л.к. 7115828, за заменика члана Општинске изборне комисије
општине Пландиште у проширеном саставу.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина Општине Пландиште
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-25/2016-I
Дана: 10.03.2016.
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Игор Ђорђевски, дипл.правник с.р.
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29.

На основу члана 68. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр.  135/2004,
36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон, 43/2011 – одлука УС) ), члана 64. тачка 2. Статута општине
Пландиште („Сл.лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 7. Oдлуке о
оснивању Фонда за заштиту животне средине општине Пландиште („Сл.лист Општине Пландиште“,
број 8/2010), по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите
животне средине број 401-00-00320/2016-09 од 22.02.2016. године на предлог Програма коришћења
средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на
територији општине Пландиште за 2016. годину, Општинско веће општине Пландиште на седници
одржаној 14.03.2016. године донело је

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И

ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА
2016. ГОДИНУ

I Намена Програма

1. Законом о заштити животне средине ( „Сл. гласник РС“, број 135/2004, 36/2009 и 36/2009 –
и др. закон и 43/2011 – одлука УС) уређује се интегрални систем заштите животне средине односно
остварују права човека на живот и развој у здравој средини, а самим тим и уравнотежен однос
привредног развоја и животне средине.

Скупштина општине Пландиште је у оквиру својих надлежности утврђених законом донела
Стратегију одрживог развоја општине Пландиште за период 2014. - 2020. година у оквиру које се налазе
Акциони планови за област заштите животне средине.

2. На основу Акционих планова доноси се Програм којим се планирају средства за израду и
реализацију планова, програма, пројеката и других активности заштите и унапређења животне
средине у општини Пландиште за 2016. годину.

Намена и начин коришћења средства буџетског фонда на годишњем нивоу дефинише се
доношењем Програма коришћења средства буџетског фонда за финансирање програма и планова
заштите животне средине на територији општине Пландиште за буџетску годину ( у даљем тексту:
Програм).

II Програм коришће ња средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова
заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2016. годину

1. Овим Програмом утврђује се: циљ , мера, активности, намена и начин коришћења
средства Буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на
територији општине Пландиште (у даљем тексту: Буџетски фонд) планираних у буџету општине
Пландиште за 2016. годину.

2. За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Пландиште за 2016.
годину путем Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Пландиште, која ће бити
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обезбеђена према одредбама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
(„Службени лист општине Пландиште", бр. 5/2013) и накнаде за загађивање животне средине, у
износу од 7.763.005,00 динара,  као и од донација осталих нивоа власти.

Пренета средства из претходне године у износу од 2.986.995,00 динара користиће се за
пројекте који нису реализовани, а предвиђени су програмом у 2015. години и настављају се у 2016.
години.

Доношењем Одлуке о буџету за 2016. годину наставиће се реализација програмских
активности наведених у овом Програму у висини средстава планираних Одлуком за ове намене.

3. Средства из тачке 2. овог Програма користиће се наменски за финансирање обавеза
локалне самоуправе утврђених законом из области заштите животне средине; подстицајних,
превентивних и санационих програма и пројеката; програма и пројеката праћења стања животне
средине (мониторинг); програма у вези управљања отпадом; програма заштите и развоја природних
добара; програма у области комуналних делатности; научноистраживачких програма и пројеката;
едукације и јачање свести о потреби заштите животне средине; информисања и објављивањa
података о стању животне средине; као и других активности од значаја за заштиту животне средине
у општини и то:

4. Средства Буџетског фонда из тачке 2 овог Програма користиће се наменски за
финансирање обавеза општине Пландиште утврђених законом, Стратешким акционим планом
заштите и унапређења животне средине на територији општине Пландиште за период 2014. -
2020. године.

III Начин коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне
средине

1. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и
планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2016. годину (и
ранијих година), дефинисани су субјекти надлежни за спровођење Програма.

2. Према овом Програму то су: Општина Пландиште, ЈП „Полет“, који у свом годишњем
програму пословања, преузима обавезу реализације конкретних пројеката, програма и активности
из Програма коришћења средства Буџетског фонда за 2016. годину и исте детаљније разрађују кроз
своје програме, као и Месне заједнице.

IV Програм активности по областима у 2016 години:
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V Финансирање или суфинансирање активности из тачке IV овог Програма вршиће се у
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту и
унапређивање животне средине и на основу накнаде за загађивање животне средине на територији
општине Пландиште.

VI Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Пландиште
утврђује приоритетне активности.

VII Средства из тачке  II овог Програма могу да се увећају за износ донација и прихода из
других извора, која ће се користити у складу са овим програмом.
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VIII Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката спроводи орган надлежан за заштиту животне средине
Општинске управе општине Пландиште.

IX Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 501-3/2016-III
Дана: 14.03.2016. године
П л  ан д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Родика Грујеску
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА ТЕКСТА: Драгослав Аврамовић, Татјана Шипка
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна  плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68

Штампа: Одсек за скупштинске послове


