
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXV Број 7 15.03.2019. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
25. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 46. став 1. тачка 1) и став 2. и 4. и члана  49. став 
1. Закона о  локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011), члана 
34. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), а у вези члана 
57. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 
10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 15.03.2019. године, донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је АРПАДУ ЕНДРЕСУ, одборнику Скупштине општине Пландиште,  изабраном на 
изборима одржаним 24.04.2016. године, а чији је мандат потврђен решењем Скупштине општине 
Пландиште бр. 02-16/2016-I од 24.05.2016. године, престао мандат одборника подношењем оставке 
у форми оверене писане изјаве. 

 
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одредбом члана 46. став 1. тачка 1) и став 2. и 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена 
на које је изабран, између осталог и подношењем оставке и да одборник може поднети оставку и између две 
седнице скупштине јединице локалне самоуправе у форми оверене писане изјаве и да о оставци коју је 
одборник поднео између две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници. 
 

Одредбом члана 47. истог Закона је прописано да одборник лично подноси оставку, оверену код органа 
надлежног за оверу потписа, председнику скупштине јединице локалне самоуправе, у року од три дана од 
дана овере и да је председник скупштине јединице локалне самоуправе дужан да поднету оставку стави на 
дневни ред скупштине на првој наредној седници са предлогом да то буде прва тачка дневног реда. 
 

Арпад Ендрес, одборник Скупштине општине Пландиште са коалиционе изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, као припадник политичке странке Српска напредна странка, поднео је 
председнику Скупштине општине Пландиште дана 14.02.2019. године, између две седнице Скупштине 
општине Пландиште, оставку, која је оверена 12.02.2019. године. 
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На основу наведених законских одредби, као и на основу одредбе члана 34. став 2. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), којим је прописано да одборнику престаје 
одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом, а у складу са чланом 57. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015) Мандатно-
имунитетна комисија је у свом Извештају број: 02-12/2019-I од 13.03.2019. године утврдила постојање 
разлога за престанак мандата горе наведеног одборника и утврдила предлог овог Решења. 
 

С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. Закона о локалним изборима, Скупштина одлучује о 
престанку мандата одборника, то се доноси решење као у диспозитиву. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 

 Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду. Жалба се подноси у року од 48 часова од 
дана доношења Решења. 
 
 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 

1. Арпаду Ендресу из Јерменовца, ул. Маршала Тита бр. 93, 
2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску 

администрацију - Одсек за  финансије, буџет, привреду  и ЛЕР и 
3. Архиви. 

 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            
Број: 02-13/2019-I 
Дана: 15.03.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
           

                   
           ПРЕДСЕДНИК 

                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                        Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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26. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 49. став 1. и 56. став 6. и 7. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011), члана 34. став 2. Статута 
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018),  а у вези члана 57. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина 
општине Пландиште на седници одржаној дана 15.03.2019. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 

 

1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Пландиште ДУШАНА ВЕЗМАРА. 
 

2. Мандат одборника Душана Везмара траје до истека мандата одборника Арпада Ендреса, коме је 
престао мандат. 

 
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
34/2010 - Одлука УС и 54/2011), прописано је да када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе 
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на 
изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику исте политичке странке, да мандат новог 
одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат и да се пре потврђивања мандата од 
кандидата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат, а одредбама  члана 34. став 2. Статута 
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), прописано је да одборнику почиње 
одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. 

С обзиром да је Арпаду Ендресу престао мандат одборника Скупштине општине Пландиште 
подношењем оставке, а био је одборник са коалиционе изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПОБЕЂУЈЕ као припадник политичке странке Српска напредна странка, то се у складу са цитираним 
одредбама члана 48. Закона о локалним изборима мандат додељује првом следећем кандидату на 
наведеној изборној листи - припаднику исте политичке странке – Српске напредне странке, коме није био 
додељен мандат и који је дао писмену сагласност да прихвата мандат одборника. 
 

Мандатно-имунитетна комисија је на седници одржаној дана 13.03.2019. године утврдила да је следећи 
кандидат на наведеној коалиционој изборној листи и припадник исте политичке странке – Српска напредна 
странка коме није био додељен мандат одборника, а који је дао писмену сагласност да прихвата мандат 
одборника, Душан Везмар, те да су испуњени Законом прописани услови за доделу мандата одборника 
наведеном кандидату. 
 

На основу напред изнетог и Извештаја Мандатно-имунитетне комисије број: 02-12/2019-I  од 13.03.2019. 
године, Општинска изборна комисија Општине Пландиште је у складу са чланом 48. став 2. а у вези члана 
59. наведеног Закона усвојила Извештај о додели мандата за одборника у Скупштини општине Пландиште 
број: 013-5/2019-I од 13.03.2019. године, а у складу са чланом 45. наведеног Закона издала Душану Везмару 
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уверење да је изабран за одборника Скупштине општине Пландиште број:  013-4/2019-I од 13.03.2019. 
године. 
 

Мандатно-имунитетна комисија је на седници одржаној дана 13.03.2019. године утврдила Предлог 
Решења о потврђивању мандата одборника Душана Везмара, што је и констатовала у свом Извештају број: 
02-14/2019-I од 13.03.2019. године. 
 

С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним изборима, Скупштина 
одлучује о потврђивању мандата нових одборника, то је донето Решење као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 

Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду. Жалба се подноси у року од 48 часова од дана 
доношења Решења. 
 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 

1. Душану Везмару, Милетићево, ул. Крајишка бр. 11, 
2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску 

администрацију - Одсек за  финансије, буџет, привреду  и ЛЕР и 
3. Архиви. 

 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            
Број: 02-15/2019-I 
Дана: 15.03.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е          
                                 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                   Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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27. 
 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
88/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019) , члана  2. и 4. Уредбе о  критеријумима за доношење акта о мрежи 
јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, број 21/2018), члана 
40. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина 
општине Пландиште, на  седници одржаној дана 15.03.2019. године доноси 

 
О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  
 
 

Члан 1. 
 

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Пландиште, (у даљем тексту: 
Мрежа предшколских установа) утврђују се број и просторни распоред предшколских установа, седиште и  
издвојена одељења-објекти предшколске установе или други  простор, према врсти и структури уважавајући 
циљеве и принципе предшколског васпитања и образовања и потребу оптималног коришћења 
расположивих ресурса у установи и локалној заједници, за обављање делатности васпитања и образовања 
деце предшколског узраста од  шест месеци до поласка у основну школу. 

 
 

Члан 2. 
 

Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од  шест месеци до поласка у основну 
школу на територији општине Пландиште обављаће  једна Предшколска установа (у даљем тексту: 
Предшколска установа). 
 

Мрежу  Предшколских  установа  чине : 
 

Предшколска установа „Срећно детињство“ Пландиште, Пландиште, улица Карађорђева бб, са 
следећим објектима: 

 
- објекат предшколске установе у седишту,   
- простори у основним школама и издвојеним одељењима школа и 
- простор у приватној својини. 

 
 

Члан 3. 
 

Предшколску установу „Срећно детињство“ Пландиште чини још 8 издвојених одељења деце 
предшколског узраста смештених у просторијама ОШ „Доситеј Обрадовић“ у насељима Јерменовци, 
Маргита и Велики Гај, у простору у приватној својини у Барицама, у просторијама ОШ „Јован Стерија 
Поповић“ у насељима Велика Греда и Милетићево и у просторијама ОШ „Јован Јовановић Змај“ у насељима 
Хајдучица и Стари Лец. 
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Члан 4. 
 

Васпитно образовни рад у простору у Јерменовцима, улица Маршала Тита бр. 74., остварује се на 
мађарском  језику, као језику националне  мањине. 
 

 
Члан 5. 

 
Васпитно образовни рад у простору у Барицама, улица  Маршала Тита бр. 38., остварује се на румунском  

језику, као језику националне  мањине. 
 

 
Члан 6. 

 
Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану мреже јавних предшколских установа са седиштем на 

територији општине Пландиште за период од 2019. до 2025. године, односно пет година. 
 
 

Члан 7. 
 

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

 
Члан 8. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи предшколских установа на територији 

општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“,  бр. 11/2017). 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-7/2019-I       
Датум: 15.03.2019. године             
П Л А Н Д И Ш Т Е                            
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                   Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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28. 
 

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 82. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине 
Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 15.03.2019. године, 
донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, 
број, 8/2018) у члану 44. после речи „школску спрему“, бришу се речи „положен стручни испит за рад у 
органима државне управе“. 
  
 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-9/2019-I 
Дана: 15.03.2019. године 
П л а н д и ш т е 
 
 
 
                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                  Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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29. 
 

На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015,  99/2016 ,113/2017 и 
95/2018),  члана  40. став 1. тачка 1. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
30/2018) и сагласности Државне ревизорске институције број: 400-312/2019-04 од 23.01.2019. године, 
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 15.03.2019.  године донела је             
 
 
 

О Д Л У К У 
О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност општини Пландиште, да ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије завршног 
рачуна буџета општине Пландиште за 2018. годину. 
 

 
Члан 2. 

 
Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2018. годину обавиће лице које 

испуњава услове за обављање послова ревизије, финансијских извештаја, извештаје прописане законом 
којим се уређује рачуноводство и ревизија.  

Поступак набавке за услуге ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2018. годину врши 
се у складу са Законом о јавним набавкама. 
 

 
Члан 3. 

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

 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 400-31/2019-I                                      
Дана: 15.03.2019.  године                                                         
П Л А Н Д И Ш Т Е 
                                                                                    
 
 

            ПРЕДСЕДНИК  
                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                     
                                                                                                            Ендре Сабо,  маст. инж. менаџм. с.р. 
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30. 
 

На основу члана 99. ст. 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014 и 145/2014) и члана 40. став 1. тачка 6. и тачка 19. Статута Општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 15.03.2019. 
године, донела је 

 
 

П Р О Г Р А М  
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 
 
 

Овим Програмом отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2019. годину 
(у даљем тексту: Програм) обухваћене су парцеле предвиђене за отуђење у 2019. години (опремљене или у 
поступку припреме), утврђује се рок за покретање и спровођење поступка отуђења, као и поступак и начин 
давања у закуп грађевинског земљишта. 

  
Програм се заснива на решењима и условима предвиђеним законима, подзаконским актима и одлукама 

општине Пландиште. Отуђење грађевинског земљишта које се налази у јавној својини општине Пландиште 
спроводи се у поступку јавног надметања или прикупљањем писмених понуда на основу спроведеног јавног 
огласа, по тржишним условима. Изузетно, грађевинско земљиште може се отуђити и по цени која је мања од 
тржишне цене или се може отуђити без накнаде, уз претходно прибављену сагласност Владе, а на начин и 
под условима прописаним законом. 

 
За отуђење грађевинског земљишта у 2019. години предвиђене су следеће парцеле: 
 

СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

Катастарска 
парцела број 

Лист 
непокретности 

Катастарска општина Улица и број Површина 
хa  a  m2 

127/1 1886 Пландиште 
Ђуре Јакшића 

(радна зона 
Запад) 

1 20 48 

127/3 1886 Пландиште 
Ђуре Јакшића 

(радна зона 
Запад) 

1 43 73 

127/6 1886 Пландиште 
Ђуре Јакшића 

(радна зона 
Запад) 

1 45 34 

1415/3 1886 Пландиште Паје Јовановића 81 09 

1416 1886 Пландиште Паје Јовановића 87 46 

1417 1886 Пландиште Паје Јовановића 43 70 

412 58 Барице Маршала Тита 18 20 

183/2 229 Дужине Личка 14 29 

1394/13 1886 Пландиште Његошева 9 52 

4 47 Банатски Соколац Гробљанска 26 88 

460/13 84 Велики Гај Ужичка 52 63 

460/14 84 Велики Гај Ужичка 35 84 



Стр  -112-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 7             15.03.2019. 

 

465 84 Велики Гај Стеријина 18 58 

505 84 Велики Гај Ужичка 35 86 

508 84 Велики Гај Ужичка 18 36 

519 84 Велики Гај Ужичка 52 47 

72 532 Купиник Б. Јединства 27 54 

199 532 Купиник Косовска 20 55 

411 532 Купиник Б. Јединства 30 58 

471 532 Купиник Дрварска 27 52 

529 532 Купиник Moше Пијаде 29 04 

 
Отуђење наведених парцела спроводи се у складу са законом и Одлуком о грађевинском земљишту 

општине Пландиште, у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда. Текстом Јавног 
огласа ближе ће се дефинисати поступак и начин отуђења, као и сви параметри за изградњу објеката на 
наведеним парцелама у складу са важећим планским актом. 

Непокретности у јавној својини могу се отуђити из јавне својине непосредном погодбом, али не испод, од 
стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то 
представља једино могуће решење, уз посебно образложење разлога оправданости и целисходности 
отуђења и разлога због којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, односно 
прикупљањем писмених понуда. Парцеле које представљају предмет отуђења непосредном погодбом 
немогуће је унапред предвидети Програмом, те су поступак у услови отуђења ближе дефинисани Одлуком о 
грађевинском земљишту општине Пландиште. 

Отуђење осталих парцела – грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште које нису 
обухваћене овим Програмом могуће је спровести уколико су испуњени услови предвиђени законом и 
важећом планском документацијом и уколико је њихово отуђење од интереса за општину Пландиште.  

Овај Програм биће објављен у „Службеном листу општине Пландиште“ и на интернет страници 
Општине. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 464-18/2019-I                                                                       
Дана: 15.03.2019. године                                
П л а н д и ш т е                                                         
 
 

                ПРЕДСЕДНИК  
                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                     
                                                                                                            Ендре Сабо,  маст. инж. менаџм. с.р. 
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31. 
 

На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, 
бр. 101/2015) и члана 40. став 1. тачка 69.  Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште”, бр. 
30/2018), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 15.03.2019. године, доноси 
 
 
 

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Програмом планирају се приходи који ће бити остварени од накнаде за коришћење минералних 
сировина на подручју општине Пландиште, као и план коришћења тих средстава. 
 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог Програма ће се користити за унапређење услова живота локалне заједнице, а 
посебно за изградњу инфраструктуралних објеката и других објеката у циљу побољшавања услова живота, 
на који сагласност даје надлежни орган Aутономне покрајине Војводине. 
 
 

Члан 3. 
 

За реализацију Програма планирају се средства предвиђена буџетом, као приход остварен наплатом 
накнаде за коришћење минералних сировина на територији општине Пландиште за 2019. годину у износу од 
4.000.000,00 динара, заједно са пренетим средствима из 2018. године. 
 
 

Члан 4. 
 

Средства из члана 3. овог Програма користиће се за: 
 

Санација пречистача отпадних вода насеља Пландиште у износу од 2.000.000,00 динара. 
Уређење каналских мрежа за одводњавање атмосферских вода на територији општине 

Пландиште у износу од 1.000.000,00 динара 
Изградња зона непосредне санитарне заштите изворишта за водоснабдевање насељених 

места на подручју Oпштине у износу од 1.000.000,00 динара. 
 
 

Члан 5. 
 

Финансирање односно суфинансирање активности предвиђене овим Програмом вршиће се у складу са 
приливом средстава остварених наплатом накнаде за коришћење минералних сировина на територији 
општине Пландиште. 
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Члан 6.  
 

Уколико се планирани приходи не остварују, овлашћује се председник општине Пландиште да утврди 
приоритетне активности. 

 
Одобрење за финансирање сваког појединачног пројекта односно активности даје председник општине. 

 
 

Члан 7. 
 

Сагласнос на овај Програм након усвајања истог на седници Скупштине општине Пландиште, даје 
надлежни орган Аутономне покрајине Војводине. 
 
 

Члан 8. 
 

Програм ступа на снагу даном добијања сагласности од стране надлежног органа Аутономне покрајине 
Војводине, а објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 310-4/2019-I 
Дана: 15.03.2019. године 
П л а н д и ш т е  
 
 
                      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                  Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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32. 
 

На основу члана 42. став 1. тачка 4. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“, бр. 
45/2013), члана 40. став 1. тачка 69.. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине 
Пландиште“, број 30/2018) и члана 3. тачка 1. алинеја 4. Решења о образовању и именовању 
Савета за здравље Општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 31/2017),  
Општинско веће Општине Пландиште, разматрајући Извештај о раду Савета за здравље 
општине Пландиште за период јануар – децембар 2018. године, на седници одржаној 15.03.2019. 
године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

 САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 

 
 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Савета за здравље Општине Пландиште за 

период јануар – децембар 2018. године број: 020-3/2019-I од 04.03.2018. године. 
 

2. Закључак доставити: 
- Савету за здравље општине Пландиште и 
- Архиви. 

 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-3/2019-I                                    
Дана: 15.03.2019. године                                              
П л а н д и ш т е 
          
 
 
                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                 Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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33. 
 

На  основу  члана 20. став 1. тачка 20. и члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 15. став 1. тачка 9. и 
члана 40. став 1. тачка 28. и 49. Статута  општине  Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 
30/2018), Скупштина  општине  Пландиште  на  седници  одржаној  дана 15.03.2019. године  доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ОБРАЗОВАЊУ  СТРУЧНЕ  КОМИСИЈЕ  ЗА  ИЗРАДУ  ГОДИШЊЕГ  ПРОГРАМА  ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА  И  КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ЗЕМЉИШТА 

 
 

Члан 1. 
 

ОБРАЗУЈЕ СЕ стручна Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и  коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Пландиште (у  даљем  тексту: Комисија). 
 
 

Члан 2. 
 

Комисију  чини  7 (седам)  чланова  и  то: 
 

1. Зоран Мајкић, председник Комисије, 
2. Илија Селаковић, члан, 
3. Драгослав Аврамовић, члан,  
4. Зоран Брдар, члан,  
5. Драган Цветановски, члан,  
6. Игор Ђорђевски, члан и 
7. Љиљана Куневски, члан. 

 
 

Члан 3. 
 

Записничар Комисије је Светлана Тадић. 
 
 

Члан 4. 
 

Задатак Комисије је да изради Предлог Годишњег програма заштите, уређења  и коришћења 
пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које  треба извршити у 2019. години, 
динамику извођења радова и улагања средстава, а  посебно утврдити податке који се односе на 
пољопривредно земљиште у државној  својини у складу са чланом 60. став 2, 5. и 6. Закона о 
пољопривредном земљишту  („Сл.  гласник  РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009, 112/2015 и 
80/2017) и прибави мишљење Комисије из члана 60. став 3. Закона о  пољопривредном земљишту („Сл.  
гласник  РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009,  112/2015 и 80/2017). 
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Члан  5. 
 

Комисија  је  дужна  да  Предлог  Годишњег  програма  из  тачке  3.  овог  Решења  изради  и  достави  
Скупштини  на  усвајање  најкасније  до  31.03.2019.  од  дана  именовања. 
 
 

Члан 6. 
 

Мандат Комисије образоване овим Решењем траје једну годину од дана доношења Решења. 
               
 

Члан  7. 
 

Чланови Комисије који нису запослени у Општинској управи Општине Пландиште имају право на 
надокнаду за рад у износу од по 2.000,00 динара нето месечно и путне трошкове. 
 
 

Члан  8. 
 

Решење  ступа  на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ   
Број: 320-28/2019-I                                                                                       
Датум: 15.03.2019. године   
П л а н д и ш т е 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                        Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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34. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 29. став 1. тачка 3. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018) и члана 
40. став 1. тачка 40. Статута Општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), 
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 15.03.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  
 
 
 

Члан 1. 
 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Штаб за ванредне ситуације општине Пландиште у следећем саставу: 
 

1. ЈОВАН РЕПАЦ, председник општине Пландиште - командант Штаба по положају; 
2. ГОРАН ДОНЕВСКИ, заменик председника општине Пландиште - заменик команданта 

Штаба по положају; 
3. ВЛАДИМИР МАЛИЈАР, начелник Штаба - члан Штаба по положају; 
4. АЛЕКСАНДРА ОДАВИЋ МАК, начелник Општинске управе општине Пландиште - члан 

Штаба по положају; 
5. БОЈАН БИСЕРЧИЋ, командир полицијске испоставе Пландиште - члан Штаба по 

положају; 
6. ДЕЈАН ВЕЛЕВСКИ, командир Ватрогасно-спасилачке јединице Пландиште - члан Штаба 

по положају; 
7. Мајор СЛОБОДАН КРСТИЋ, представник Гарнизона Зрењанин - члан Штаба по положају; 
8. МИЛАН СЕЛАКОВИЋ, директор ЈП „Полет“ Пландиште - члан Штаба по положају; 
9. Др ДРАГО БОЖИЋ, директор Дома здравља „1. октобар“ Пландиште - члан Штаба по 

положају; 
10. ЂУРЂЕВКА ТАФРА, директор Центра за социјални рад Пландиште - члан Штаба по 

положају; 
11. РАДЕ МИТРОВСКИ, секретар Црвеног крста Пландиште - члан Штаба по положају; 
12. САВА САВКОВ, представник Ветеринарске станице „Арс вет“ Велика Греда - члан Штаба 

по положају; 
13. МИЛОШ МАНОЈЛОВИЋ, начелник Одељења за просторно планирање, урбанизам, 

грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске 
послове и пољопривреду - члан Штаба по положају; 

14. ДРАГОСЛАВ АВРАМОВИЋ, запослен у Општинској управи општине Пландиште - члан 
Штаба за техничку подршку. 
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Члан 2. 
 

Штаб за ванредне ситуације општине Пландиште обавља следеће послове: 
 

- руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 

- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 
- разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје 

препоруке за њихово унапређење; 
- прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање; 
- наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у 
ванредним ситуацијама; 

- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и 
опасностима и предузетим мерама. 

- процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за 
проглашење и укидање ванредне ситуације; 

- наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама; 

- сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације; 
- ангажује субјекте од посебног значаја; 
- учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и 

рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација; 
- израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља 

надлежном органу на усвајање; 
- образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области 

заштите и спасавања; 
- доноси наредбе, закључке и препоруке. 

 
 
 

Члан 3. 
 

Штаб за ванредне ситуације општине Пландиште, поред послова из члана 2. овог Решења, обавља и 
следеће послове: 
 

- именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите; 
- ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у 

јединицама локалне самоуправе; 
- предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе; 
- обавља друге послове у складу са законом; 
- предлаже председнику Општине Одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације;  
- врши и друге послове у складу са законом и другим прописима. 
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Члан 4. 
 

Даном ступања на снагу овог Решења престају да важи Одлука о формирању штаба за ванредне 
ситуације општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 10/2012, 11/2012, 21/2013 и 
16/2016). 

 
 

Члан 5. 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-5/2019-I 
Дана: 15.03.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е  
 
 
                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                        Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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35. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. и члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 49. и члана 44. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 15.03.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
 

I 
 

У Решењу о образовању и именовању Савета за безбедност општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, број 10/2015, 13/2015, 16/2016 и 7/2018) мења се члан II и гласи: 
 
 
„За председника: 
 

1. ЈОВАН РЕПАЦ, председник општине Пландиште; 
 
 

за заменика председника: 
 

2. ЕНДРЕ САБО, председник Скупштине општине Пландиште; 
 
 
за чланове: 
 

3. ГОРАН ДОНЕВСКИ, заменик председника општине Пландиште; 
4. БОЈАН БИСЕРЧИЋ, командир полицијске испоставе Пландиште; 
5. ВЛАДИМИР МАЛИЈАР, представник Сектора за ванредне ситуације МУП-а; 
6. Др ДРАГО БОЖИЋ, директор Дома здравља „1. октобар“ Пландиште; 
7. ЂУРЂЕВКА ТАФРА, директор Центра за социјални рад Пландиште; 
8. САВА ДИВЉАКОВ, директор Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште; 
9. ВИШЊА МАНОЈЛОВИЋ, директор Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда; 
10. МИРОСЛАВ МАРИЧИЋ, директор Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица; 
11. ЛИА СКУМПИЈА, директор Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште; 
12. ТАТЈАНА ЂОРЂИЈЕВСКИ, просветни инспектор Општинске управе општине Пландиште, 
13. МИРЈАНА МАНОЈЛОВИЋ, руководилац интерног тима за заштиту жртава насиља и 

насиља у партнерским односима у Центру за социјални рад Пландиште; 
14. СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВИЋ, представница правосудних органа.“ 
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II 

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

 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-6/2019-I 
Дана: 15.03.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е  
 
 

 
   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                  Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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36. 
 

На основу члана 116.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) и члана 40. тачка 13. и члана 149. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште, 
на седници одржаној 15.03.2019. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
 

I 
 

РАЗРЕШАВА СЕ  на основу личног захтева дужности члана Школског одбора Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“ Пландиште ЕНИКЕ СИЛАЂИ из Јерменоваца, ул. Дожа Ђерђа бр. 52,  која 
је именована као представник локалне самоуправе. 
 
 
 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Енике Силађи из Јерменоваца, ул. Дожа Ђерђа бр. 52, дана 11.октобра 2018. године поднела 
је оставку на место члана Школског одбора у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ Пландиште на 
који је именована Решењем Скупштине општине Пландиште, број: 02-13/2018-I од 15. јуна 2018. 
године, као представник локалне самоуправе.     

Чланом 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) утврђено је да мандат органа управљања, односно 
чланова школског одбора траје четири године и да ће скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешити, пре истека мандата, поједине чланове на лични захтев. 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 
06.03.2019. године утврдила је Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне 
школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште и доставила га Скупштини Општине Пландиште на 
разматрање и усвајање.  
    

У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
  

У смислу члана 116. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), ово решење је коначно у 
управном поступку. 
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Решење доставити: 
 

 
1. Енике Силађи, Јерменовци, Дожа Ђерђа бр. 52 
2. Основној школи „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, 
3. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине  и 
4. Архиви 

 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 61-3/2018-I 
Дана: 15.03.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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37. 
 

Нa основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), члана 40. тачка 13. и члана 149. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште, 
на седници одржаној 15.03.2019. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
I 
 

           ИМЕНУЈE СЕ  за чланa  Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“  Пландиште КАНЧАР 
ИДА из Јерменоваца, ул. Маршала Тита бр. 94, као представник локалне самоуправе. 
 
 

II 
 
           Мандат именоване траје до истека мандата Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ 
Пландиште именованог решењем Скупштине општине Пландиште број: 02-13/2018-I од 15.06.2018. године 
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 12/2018). 
 

III 
 

           Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

 
Чланом 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), утврђен је састав и именовање ограна управљања 
школа - школског одбора. Чланове школског одбора предлажу Наставничко веће, из реда 
запослених, Савет родитеља, из реда родитеља и јединица локалне самоуправе. Скупштина 
општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача. 

Локална самоуправа, као овлашћени предлагач, предложила је да се за члана Школског 
одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште уместо Енике Силађи, која је поднела 
оставку, именујe Канчар Ида из Јерменоваца, ул. Маршала Тита бр. 94, што је у складу са  
чланом 116.  Закона о основама система образовања и васпитања  („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019). За именовану су прибављени подаци из казнене 
евиденције МУП Србије којим се потврђује да иста нема осуде са правним последицама (Подаци 
из казнене евиденције МУП, Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе 
технологије, Одсек за аналитику и полицијске евиденције за ПУ Панчево, И број: 235-3117/18 од 
30.октобра 2018. године). 

Чланом 116. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) прописано је да у установи у којој се образовно-
васпитни рад изводи и на језику националне мањине чланови органа управљања – представници 
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јединице локалне самоуправе именују се уз прибављено мишљење одговарајућег националног 
савета националне мањине.  

Захтев за мишљење на именовање Канчар Иде упућен је Националном савету румунске 
националне мањине који је захтев примио дана 30. октобра 2018.године, као и Нациoналном 
савету мађарске националне мањине који је захтев примио дана 05. новембра 2018.године. 

Обзиром да национални савети румунске и мађарске националне мањине нису доставили 
мишљење у року од 30 дана од пријема захтева, у складу са чланом 116. став 7. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 
10/2019), сматра се да је мишљење дато.  

Чланом 117. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) предвиђено је да изборни период новоименованог 
појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа управљања. 
 
           Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 
06.03.2019. године утврдила је Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“ Пландиште и доставила га Скупштини општине Пландиште на разматрање и усвајање.  
    

У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
У смислу члана 116. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), ово решење је коначно у управном поступку. 
 
      Решење доставити: 
 

1. Канчар Иди из Јерменоваца, ул. Маршала Тита бр. 94,  
2. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, 
3. Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и 
4. Архиви. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-50/2018-I 
Дана: 15.03.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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