
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ

Година XXXI Број 15 21.08.2015. Годишња претплата
2100,00 динара

106.

На основу члана 67. и 68. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр.
36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр.), члана 64. Статута општине Пландиште („Сужбени лист
општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), у складу са Одлуком о заштити споменика
природе „Парк дворца Јагодић“ („Службени лист општине Пландиште“, број 10/2013 и 9/2015),
разматрајући захтеве Радмиле Јовановић из Старог Леца, Салаш Јагодић бб и Месне заједнице
Стари Лец за постављање за управљача Спомеником природе „Парк дворца Јагодић“,
Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 21.08.2015. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ РАДМИЛЕ ЈОВАНОВИЋ ИЗ СТАРОГ ЛЕЦА ЗА УПРАВЉАЧА

СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „ПАРК ДВОРЦА ЈАГОДИЋ“

I

ПОСТАВЉА СЕ Радмила Јовановић из Старог Леца, Салаш Јагодић бб, власница
Дворца Јагодић и дела парка на Јагодићу за управљача Спомеником природе „Парк дворца
Јагодић“ на период од пет година (од 2015-2020).

II

Управљач је дужан да обавља послове заштите и развоја Споменика природе „Парк
дворца Јагодић“ и обезбеђује: спровођење прописаних режима заштите ради очувања и
унапређивања природног добра, културних, васпитно-образовних, информативно-пропагандних
и других активности, омогућује обављање научно-истраживачких активности.

Управљач се обавезује да донесе План управљања  као и годишњи програм заштите и
развоја у склалду са Одлуком о заштити споменика природе „Парк дворца Јагодић“
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Извештај о остваривању годишњег програма за претходну годину и годишњи програм за
наредну годину, управљач доставља Општинском већу до 15. децембра текуће године, а
извештај о остваривању Плана управљања најкасније 60 дана пре истека рока за који је план
донет. О предлогу плана управљања, управљач је дужан да обавести јавност. Обавештење
јавности подразумева јавни увид у предложени план који траје 30 дана.

III

Уколико се управљач не придржава одредаба Одлуке о заштити споменика природе
„Парк дворца Јагодић“, разрешиће се функције управљача пре истека периода на који се
поставља.

IV

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Општини Пландиште су поднета два захтева за управљање Спомеником природе „Парк
дворца Јагодић“

Месна заједница Стари Лец је дана 07.07.2015. године доставила захтев број: 32/2015-
13 у којем је наведено да је на седници Савета Месне заједнице Стари Лец одржане 01.07.2015.
године донета Одлука да Месна заједница Стари Лец поднесе захтев да се постави за
управљача Споменика природе Парк дворца Јагодић и да се Месна заједница обавезује да ће
као управљач Споменика природе Парк дворца Јагодић обављати послове заштите и развоја
Споменика природе и обезбедити спровођење прописаних режима заштите ради унапређења и
очувања природног добра, као и спровођење културних, васпитно-образовних, информативно-
пропагандних и других активности, као и омогућавање обављања научно-истраживачких
активности и обавезује се да ће донети План управљања и Годишњи програм заштите и
развоја.

Радмила Јовановић из Старог Леца, Салаш Јагодић, као власница дела парка Дворца
Јагодић и Дворца Јагодић на Јагодићу у КО Стари Лец доставила је дана 11.08.2015. године
поновљени захтев да јој се у наредном периоду додели на управљање Споменик природе „Парк
дворца Јагодић“ сходно члану 67. Закона о заштити природе. У захтеву је навела да ће се као
управљач старати да буде очувана аутентичност стилски обликованог простора, ради очувања
преосталих вредних примерака дендрофлоре, старости вредне поштовања, да поседује
неопходну механизацију, људске и финансијске капацитете за одржавање парка, да ће парк
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одржавати у складу с планом управљања који ће доставити на увид и сагласности обезбедиће
да се парк користи у туристичке сврхе, као и до сада, у едукативне, за научно-истраживачке
радове, образовање и миран одмор посетилаца.

Чланом 67. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и
91/2010 – испр.) прописано је да заштићеним подручјем управља правно лице, које испуњава
стручне, кадровске и организационе услове за обављање послова очувања, унапређења,
промовисања природних и других вредности и одрживог коришћења заштићеног подручја.
Изузетно, управљач може бити предузетник или физичко лице уколико се раде о заштићеном
подручју мале површине и већинском приватном власништву на непокретностима

Чланом 8. Одлуке о заштити споменика природе „Парк дворца Јагодић“ („Службени лист
општине Пландиште“, број 10/2013 и 9/2015), прописано је да је управљач дужан да обавља
послове заштите и развоја Споменика природе „Парк дворца Јагодић“ и обезбеђује:
спровођење прописаних режима заштите ради очувања и унапређивања природног добра,
културних, васпитно-образовних, информативно-пропагандних и других активности, омогућује
обављање научно-истраживачких активности, доноси План управљања и годишњи Програм
заштите и развоја, да извештај о остваривању годишњег програма за претходну годину и
годишњи програм за наредну годину, доставља Општинском већу до 15. децембра текуће
године, а извештај о остваривању Плана управљања најкасније 60 дана пре истека рока за који
је план донет, да је о предлогу плана управљања дужан да обавести јавност и да обавештење
јавности подразумева јавни увид у предложени план који траје 30 дана.

Чланом 68. став 6. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009,
88/2010 и 91/2010 – испр.) предвиђено је да уколико управљач не извршава обавезе
установљене актом о заштити, управљање заштићеним подручјем се одузима и поверава
другом управљачу.

Општинско веће општине Пландиште је, разматрајући захтеве Радмиле Јовановић из
Старог Леца, Салаш Јагодић бб и Месне заједнице Стари Лец за постављање за управљача
Спомеником природе „Парк дворца Јагодић“, а имајући у виду одредбе члана 67. и 68. Закона о
заштити природе, као и Одлуке о заштити споменика природе „Парк дворца Јагодић“, донело
одлуку као у диспозитиву решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 633-7/2015-III
Дана: 21.08.2015. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Милан Селаковић, дипл. инг.информатике, с.р.
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107.
На основу члана 12. Закон о управљању миграцијама („Службни гласник РС“, број

107/2012) и члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број
16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана
21.08.2015. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА

Члан 1.

Образује се Савет за управљање миграцијама (у даљем тексту: Савет), као стручно,
саветодавно тело Општинског већа општине Пландиште.

Члан 2.

Савет  има 6 чланова и то:

1. МИЛАН СЕЛАКОВИЋ, председник Општине,  председник Савета,
2. ЕНДРЕ САБО, заменик председника Општине, члан,
3. ОЛГА ДИМИТРОВСКИ, шефица Одсека за друштвене делатности

и повереничке послове, чланица,

4. ЂУРЂЕВКА ТАФРА, директорка Центра за социјални рад, чланица,
5. ВЛАДИМИР КУКИЋ,   помоћник начелника Полицијске станице

Пландиште, члан,

6. МИЛИЦА ГРИЈАК, повереница за избеглице, чланица.

Члан 3.

Савет има секретара.
Секретар Савета је Раде Сурла, дипомирани правник, запослен у Општинској

управи Пландиште.
Секретар учествује у раду Савета без права одлучивања.

Члан 4.

Мандат савета траје 4 године .
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Члан 5.

Задаци Савета су:

- праћење и извештавање Комесаријата о миграцијама на територији општине
Пландиште;

- предлагање програма, мера и планова активности које треба предузети ради
ефикасног управљања миграцијама на територији општине;

- други послови у области управљања миграцијама, у складу са законом.

Члан 6.

Председник, чланови  и секретар Савета  имају право на накнаду у висини дневнице
по одржаној седници.

Члан 7.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-69/2015-III
Дана: 21.08.2015. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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108.

На основу члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), а у складу са чланом 13. став 3. Одлуке о правима
и услугама у социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр.
16/2012, 8/2014, 17/2014 и 9/2015), Општинско веће  општине Пландиште, на седници одржаној
дана 21.08.2015. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
O УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА

СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ
ПУТУЈУ ОД МЕСТА СТАНОВАЊА ДО МЕСТА ШКОЛЕ ЗА СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овим Решењем утврђује  се  висина регресирања трошкова превоза ученика средњих
школа који повремено/викендом  путују од места становања до места школе за СЕПТЕМБАР
2015. ГОДИНЕ

Члан 2.

Висина регресирања је 50 % од цене повремених/викенд карата  које наплаћује
овлашћени превозник.

Члан 3.

Средства за ове намене обезбеђена су  Одлуком о буџету општине Пландиште за 2015.
годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 23/2014 и 10/2015) – у оквиру Програма 11
Социјална и дечија заштита – накнада за социјалну заштиту трошкови превоза ученика средњих
школа.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 451-16/2015-III
Дана: 21.08.2015.
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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109.
На основу члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сужбени лист општине

Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), а у складу са чланом 13. ставом 3. Одлуке о
правима и услугама у социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“,
бр. 16/2012, 8/2014, 17/2014 и 9/2015), Општинско веће  општине Пландиште на седници
одржаној дана  21.08.2015. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА

СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ
ОД МЕСТА СТАНОВАЊА ДО МЕСТА ШКОЛЕ ЗА СЕПТЕМБАР  2015. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овим Решењем утврђује  се  висина регресирања трошкова превоза редовних ученика
средњих школа  са подручја општине Пландиште који свакодневно   путују од места становања
до места школе за СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ.

Члан 2.

Регресирање ће се вршити на следећи начин:

1.Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 4100,00 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 3300,00 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 у висини од 50% од цене коју
наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени
превозник, за све релације ван суседних општина (Београд, Панчево, Зрењанин...).

Члан 3.

Средства за ове намене обезбеђена су  Одлуком о буџету општине Пландиште за 2015.
годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 23/2014 и 10/2015 ) – у оквиру Програма 11
Социјална и дечија заштита – накнада за социјалну заштиту трошкови превоза ученика средњих
школа
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Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 451-17/2015-III
Дана: 21.08.2015.године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.



- 286 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   Број:15 21.08.2015.Стр

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

106. Решење о постављању Радмиле
Јовановић из Старог Леца за
управљача спомеником природе
„Парк дворца Јагодић“ ..................................................................... 278

107. Решење о образовању Савета за
управљање миграцијама ..................................................................... 281

108. Решење o утврђивању висине
регресирања трошкова превоза
редовних ученика средњих школа
са подручја општине Пландиште
који повремено /викендом  путују
од места становања до места
школе за септембар 2015. године ...................................................................... 283

109. Решење о утврђивању висине
регресирања трошкова превоза
редовних ученика средњих школа
са подручја општине Пландиште
који свакодневно путују од места
становања до места школе за
септембар  2015. године ........................................................................ 284

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


