
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ

Година XXXII Број 15 01.06.2016. Годишња претплата
2100,00 динара

99.
На основу члана 64. став 1. тачка 11. Статута Општине Пландиште („Сл.лист

Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 10. и 56. став 1. Пословника о раду
Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013),
Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 01.06.2016. године године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОБЛАСТИ ЗА ЧИЈЕ ПРАЋЕЊЕ СУ ЗАДУЖЕНИ ПОЈЕДИНИ ЧЛАНОВИ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.

ОДРЕЂУЈУ СЕ области за чије праћење су задужени поједини чланови Општинског већа
Општине Пландиште, и то:

1. ДОБРИЛА МЕЛИХ – послови у вези задовољавања одређених потреба грађана у области
културе;

2. БОЈАНА ЈОВАНОВИЋ – послови у вези задовољавања одређених потреба грађана у
области спорта и физичке културе;

3. ЗОРАН ПЕТРОВИЋ - послови у вези задовољавања одређених потреба грађана у области
занатства, угоститељства и туризма;

4. ГОРАН ЛАТКОВИЋ - послови у вези задовољавања одређених потреба грађана  у области
праћења стања комуналне делатности, коришћења грађевинског земљишта и пословног
простора;

5. ЈОВАН ИЛИЋ - послови у вези задовољавања одређених потреба грађана у области
праћења стања пољопривреде и руралног развоја;

6. РОБЕРТ МОРИЦ - послови у вези задовољавања одређених потреба грађана у области
привреде;

7. МИХАЈ МИКША - послови у вези задовољавања одређених потреба грађана у области
образовања, социјалне заштите и друштвене бриге о деци.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК
Број: 02-74/2016-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дана: 01.06.2016. године Јован Репац, мастер економиста с.р.
П л а н д и ш т е
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100.

На основу члана 155. и 159. став 2. тачка 1.Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), члана 50.
Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр.18/2010), члана 11, 12. и 13.
Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у
предшколској установи („Сл.гласник РС“, бр. 146/2014) и члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр.16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1.
Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“,
бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 01.06.2016.
године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
o утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи

„Срећно детињство“ Пландиште за 2016. годину

I

Овим Решењем утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у
Предшколској установи „Срећно детињство“ Пландиште за 2016. годину.

II

Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи утврђује се у
износу од 17.250,52 динара месечно по детету.

Структуру економске цене из става 1. ове тачке чине:

Укупни расходи на
годишњем нивоу

Просечан број
уписане деце

Просечна
присутност деце

Годишња цена по
детету

36.640.103,61 185 177 207.006,24

Расходи на месечном нивоу Износ
Расходи за запослене (зараде и други расходи за запослене) 2.335.542,98
Материјал (намирнице за припремање хране, производи за
чишћење, материјал за образовање и др...)

244.680,71

Енергија (ел.енергија, природни гас, бензин...) 108.124,98
Трошкови одржавања објекта 106.137,47
Стали расходи 258.855,82
Укупни месечни расходи 3.053.341,96
МЕСЕЧНА ЦЕНА ПО ДЕТЕТУ 17.250,52

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету
из става 1. ове тачке са бројем радних дана у месецу.
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III

Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 20%, односно за целодневни
облик рада у трајању од 10 часова утврђује се у износу од 3.450,10 динара месечно по детету.

IV

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“, а примењиваће се
наредног дана од дана објављивања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКO ВЕЋЕ
Број: 60-1/2016-III
Дана: 01.06.2016. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста с.р.
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101.

На основу члана 64. став 1. тачка 8. Статута Општине Пландиште („Сл.лист Општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013) и члана 5. став 1.
и 2. Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед
уједа напуштених животиња („Службени лист општине Пландиште“, бр. 19/2015) Општинско веће
општине Пландиште на седници одржаној дана 01.06.2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВАНОСТИ

ЗАХТЕВА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА

Члан 1.

У Решењу о образовању Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде
штете настале услед уједа напуштених животиња („Службени лист општине Пландиште“, бр. 2/2016)
мења се у члану 2. став 1. тачка 3. и гласи:

„3. Жаклина Гроздановски из Пландишта, члан.“

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-75/2016-III
Дана: 01.06.2016. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста с.р.
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102.

На основу члана 3. став 1. и члана 5. став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују
удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/2012, 94/2013 и 93/2015), члана 8. Правилника о
финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују
организације цивилног друштва на подручју Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“, бр. 6/2014 и 5/2015), члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2013 и 3/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013), на основу Jaвног
конкурса за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације
цивилног друштва на подручју општине пландиште за 2016. годину  који је расписао председник
општине Пландиште, објављеног 30. aприла 2016. године на сајту општине Пландиште и на основу
записника Комисије за спровођење поступка доделе бесповртаних финансијских средстава
организацијама цивилног друштва , Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној
01.06.2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

I

1. За активности верских заједница које делују на територији општине Пландиште за
обављање градитељских, добротворних и научних делатности  са раздела 2, глава 2.39, програмска
класификација верске заједнице 1201-0002, функција 130, позиција 103,  програм 13 развој културе,
ПА 0002 – подстицај верским заједницама, економска класификација 481 931 у укупном износу од
2.250.000,00 динара;

Редни
број Назив верске заједнице Одобрени износ Програм/пројекат

1.
Словачка евангелистичка
црквена општина
Хајдучица

190.000,00 Уређење капеле -санитарија

2. Румунска православна
црква Маргита 220.000,00 Грађевински радови на

цркви/хидроизолација

3. Румунска православна
црква Барице 190..000,00 Грађевински радови на цокли, торњу храма

и на јарму звона

4.
Српска православна
црквена општина
Хајдучица

300.000,00

Грађевински радови на храму и
парохијском дому (санација зидова,
кречење, улаза у храм , поправка ограде,
израда настрешице, постављање олука и
ламината)
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5. Српска православна
црквена општина Mаргита 270.000,00

Грађевински радови-израда спуштеног
плафона и електричне инсталације,
облагање зидова ригипсом и кречење,
опремање купатила и кухиње и
постављање подних облога

6.
Српска православна
црквена општина
Пландиште

180.000,00 Грађевински радови-увођење централног
грејања и постваљање олука

7.
Српска православна
црквена општина Стари
Лец-место Дужине

340.000,00
Грађевински радови-постављање прозора,
врата, увођење струје, поплочавање пода
и израда иконостаса

8. Римокатоличка црквена
општина Пландиште 480.000,00

Грађевински радови –обнова торња,
санација крова, обнова олука, избијање
влаге из зидова , ојачавање сводова и
обнова фасаде

9.
Римокатоличка црквена
општина Пландиште-
Црквени одбор В. Греда

80.000,00 Грађевински радови-реконструкција крова ,
плафона

2.  За активности које имају за циљ подстицање и развој аматерског и културног
уметничког стваралаштва, истраживање, заштиту и коришћење културних добара и
подстицање међународне културне сарадње, са раздела 2, глава 2.39, програмска класификација
подстицај културном и уметничком стваралаштву - удружења 1201-0002, функција 130, позиција 102,
програм 13 развој културе, ПА 0002 – подстицај удружењима, економска класификација 481 941 у
укупном износу од 825.000,00 динара;

Редни
број Назив ОЦД Одобрени износ Програм/пројекат

1. КУД „Дукати“ Маргита 100.000,00 Суфинасирање кореографа,
организација концерата/

2. Завичајно удружење Крајишника
„Никола Тесла“ Пландиште 85.000,00

Одржавање фестивала,
научноистраживачки рад, стручни
семинар и јавно информисање

3. КУД „Вук Караџић“ Пландиште 180.000,00 Кореограф, корепетитор, опрема

4. КУД „Јасен“Велики Гај 120.000,00 Набавка ношње, гајско прело, смотре и
међународни фестивали;

5. КУД „Братство“ Хајдучица 60.000,00 Путовање

6. КУД „Бисери“ Хајдучица 130.000,00 Кореограф

7.
Удружење грађана македонске
националне заједнице „Вардар“
Пландиште

50.000,00 Радионице
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8. КУД „Младост“ Велика Греда 100.000,00 Ношња

3. за активности унапређења система социјалне заштите који имају за циљ
успостављање, развој и унапређење услуга социјалне заштите, побољшање њиховог
квалитета, заштиту права најугроженијих категорија становништва и повећање компетенција
професионалаца унутар система социјалне заштите, за активности пензионерских и
синдикалних организација заштите и за  активности које имају за циљ промовисања људских
и мањинских права, са раздела 2, глава 2.31, програмска класификација 0901-0003, функција 040,
позиција 92, програм 11 социјална и дечија заштита, ПА 0003 - подршка социо-хуманитарним
организацијама, економска класификација 481 941 у укупном износу од 845.000,00 динара;

Редни
број Назив ОЦД Одобрени

износ Програм/пројекат

1. Актив жена „Бисери“ Пландиште 50.000,00 Програм рада за 2016

2.
Удружење пензионера НИС
Нафтагас Јужни Банат Велика
Греда

115.000,00 Програм рада за 2016 /набавка огрева
и животних намирница

3. Друштво за борбу против
шећерне болести Пландиште 95.000,00

Програм рада/превентивна едукација о
дијабетесу, контрола шећера и крвног
притиска, радионице о правилној
исхрани и сл.

4. Актив жена „Гређанка“ Велика
Греда 115.000,00 Хуманитарне активности,  Великогосп.

бал, Кифлијада и сл.

5.
Савез инвалида рада Војводине
Општинска организација
инвалида рада  Пландиште

115.000,00 За ангажовање људи, за превоз,
набавку опреме-рачунара

6.
Удружење ратних и
мирнодопских  војних инвалида
општине Пландиште

50.000,00 Хуманитарна помоћ члановима

7. Општинско удружење
пензионера Пландиште 50.000,00 Реновирање канцеларије пензионера,

хуманитарна помоћ члановима,

8. ОО синдиката Општинске
управе Пландиште 255.000,00 Одмор, рекреација, радничке спортске

игре, хуманитарна помоћ

4. За активности којима се подстиче локално економски развој у општини и повећање
запослености, које имају за циљ промоцију могућности и предности улагања и инвестирања у
општини, едукацију незапослених и сл., са раздела 2, глава 2.18, програмска класификација 1501-
0003, функција 130, позиција 63, програм 3 локално економски развој, ПА 0003 - подстицаји за развој
предузетништва, економска класификација 481 941 у укупном износу од 80.000,00 динара;

Редни
број Назив ОЦД Одобрени износ Напомена/

1. Центар за развој општине
Пландиште 50.000,00 Конкурисање, анкетирање грађана и

ажурирање сајта
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2.
Удружење за туристичку
промоцију општине Пландиште
„Планадијум“

70.000,00 Јесењи пландиштански сајам
туризма Пландиште 016“

3. Удружење „Око“ Хајдучица 80.000,00
Програм рада за 2016/организовање
прославе „Дани шљиве“, кречење и
опремање просторије посуђем

4. Центар за едукацију и заштиту
потрошача Пландиште 20.000,00 Промоција здравља

5. За активности које доприносе развоју туристичких потенцијала, промовисање
општине и дефинисање туристичког производа, са раздела 2, глава 2.20, програмска
класификација 1502-0001, функција 130, позиција 65, програм 4 развој туризма, ПА 0001 –
управљање развоја туризма - подстицаји удружењима и другим организацијама, економска
класификација 481 941 у износу од 390.000,00;

Редни
број Назив ОЦД Одобрени износ Програм/пројекат

1. Ловачко удружење „Брзава“
Пландиште 100.000,00 Изградња ловачке куће у туристичке сврхе

2.
Клуб традиционалних спортова
банатских шора „Кицоши“
Пландиште

40.000,00 Банатске шоре – нови туристички производ

3. Удржење угоститеља општине
Пландиште 50.000,00 Афирмисање угоститељства –едукација

4. Удружење Кинолошког друштва
Велика Греда 200.000,00 Национална изложба паса и специјалка

Банат Молос

6. За активности које имају за циљ заштиту и очување животне средине, са раздела 2,
глава 2.24, програмска класификација 0401-0001, функција 560, позиција 74, програм 6 заштита
животне средине,  ПА 0001 – управљање заштитом животне средине и природних вредности -
подстицај удружењима,  економска класификација 481 941 у износу од 220.000,00 динара;

Редни
број Назив ОЦД Одобрени износ Програми/пројекти

1. Добровољно ватрогасно
друштво Пландиште

100.000,00 Грађевински радови, едукација

2. Пчеларско друштво „Банатска
матица“ Пландиште

120.000,00 Едукација,

7. За активности омладинских организација које имају за циљ повећање омладинског
активизма и волонтеризма, са раздела 2, глава 2.09, програмска класификација 0602-0007,
функција 130, позиција 46, програм 15 локална самоуправа,  ПА 0007 - канцеларија за младе -
подршка омладинским организацијама, економска класификација 481 941 у износу од 100.000,00
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динара.

Редни
број Назив ОЦД Одобрени износ Програм/пројекат

1. Студенстско омладински клуб
општине Пландиште

20.000,00 Промовисање здравих стилова
живота

2. Клуб младих „Каспер“
Хајдучица

80.000,00 Адаптација просторије за младе,
манифестације ,

II

На основу овог решења, председник општине, као давалац средстава ће закључити уговоре
о додели средстава са корисницима средстава.

Корисници средстава су у обавези да, на основу Правилника о начину утврђивања и
евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна
код Управе за трезор ( „Сл. гласник РС“, бр. 113/13, 8/14, и 24/16) пре закључења Уговора, отворе
посебан рачун код Управе за трезор.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-43/2016-III
Дана:  01.06.2016. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста с.р.
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99. Решење о одређивању области за
чије праћење су задужени
поједини чланови Општинског
већа Општине Пландиште ................................................................. 311

100. Решење o утврђивању економске
цене програма васпитања и
образовања у Предшколској
установи „Срећно детињство“
Пландиште за 2016. годину ................................................................. 313

101. Решење о измени Решења о
образовању Комисије за
утврђивање основаности захтева и
висине накнаде штете настале
услед уједа напуштених животиња ................................................................. 314

102. Решење о финансирању и
суфинансирању програма и
пројеката од јавног интереса која
реализују организације цивилног
друштва на подручју Општине
Пландиште за 2016. годину ................................................................. 315

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Родика Грујеску
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА ТЕКСТА: Драгослав Аврамовић, Татјана Шипка
Тел. 013/861-035
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