
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXVI Број  22 21.08.2020. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
105 
 

На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
34/2010 - Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), члана 40. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 153. став 4. Пословника Скупштине општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 
21.08.2020. године, разматрала је Извештај Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике 
Скупштине општине Пландиште  одржаних 21.06.2020. године бр. 013-162/2020-I  од 30.06.2020. године и донела 
следећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

О ПРИХВAТАЊУ ИЗВЕШТАЈА  ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА 
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  ОДРЖАНИХ 21.06.2020. ГОДИНЕ 

 
I 
 

ПРИХВАТА СЕ Извештај Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике Скупштине 
општине Пландиште  одржаних 21.06.2020. године бр. 013-162/2020-I  од 30.06.2020. године. 

 
II 
 

  Овај Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење  oвог Закључка садржан је у одредбама члана  15. став 1. тачка 10. Закона о 
локалним изборима („Сл. гласник Р“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично 
тумачење и 68/2020) којим је утврђено да изборна комисија подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе 
о спроведеним изборима за одборнике и члана 153. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени 
лист општине Пландиште“, број 35/2019),  којим је утврђено да се закључком одлучује о процедуралним питањима, о 
прихватању одређених предлога, утврђују ставови о томе, шта, како и на који начин треба убудуће поступати у 
појединачним питањима односно стварима, иницира доношење одлука, односно другог општег или појединачног акта. 

 
Општинска изборна комисија је упутила Скупштини општине Пландиште  Извештај о спроведеним изборима 

за одборнике Скупштине општине Пландиште  одржаних 21.06.2020. године бр. 013-162/2020-I  од 30.06.2020. године, 
на даљу надлежност. 

Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 21.08.2020. године, разматрала је овај Извештај 
Општинске изборне комисије и одлучила као у диспозитиву. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-24/2020-I  
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е 
                                                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                                                       Анђелко Мишељић с.р. 



Стр  -301-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 22            21.08.2020. 
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На основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), члана 44. став 1. и 4. Статута општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 11. и 15. Пословника Скупштине општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 21.08.2020. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА 
 

I 
 

            У Верификациони одбор ИМЕНУЈУ СЕ: 
 
            1. Сава Савков, на предлог изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“, 

председавајући, 
            2. Владан Младеновић, на предлог изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, члан, 
            3. Драгана Лукић Цветановић, на предлог изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ 

ЛУКИЋ ДАНИЛО, члан. 
 

II 
 
            На основу извештаја Изборне комисије, Верификациони одбор утврђује да ли су подаци из уверења о избору 

сваког кандидата за одборника истоветни са подацима из извештаја Општинске изборне комисије, као и да ли је 
уверење издато од Општинске изборне комисије, као надлежног органа, те о томе подноси писани извештај Скупштини 
који садржи предлог да ли треба потврдити мандате одборника. 

 
III 
 

            Верификациони одбор престаје са радом кад Скупштина потврди мандате одборника. 
 

IV 
 

            Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 56. став 5. Закона о локалним изборима („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и члану 11. и 
15. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), којима је утврђено 
да о потврђивању мандата одборника скупштина одлучује на основу Извештаја Верификационог одбора јавним 
гласањем, да у гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су мандати додељени и који имају уверења 
Изборне комисије да су изабрани, као и да Скупштина општине Пландиште  већином гласова присутних кандидата за 
одборнике образује Верификациони одбор, од три члана које предлажу три изборне листе које су добиле највећи број 
одборничких мандата у Скупштини и да Верификационим одбором председава његов најстарији члан, као и у члану 44. 
став 1. и 4. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) којима је прописано да 
Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности и да се актом 
о образовању повременог радног тела утврђују његов назив и област за коју се оснива, задаци радног тела, број 
чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника  и  чланова радног тела и друга питања 
од значаја за рад радног тела. 

 
 Највећи број одборничких места у Скупштини општине Пландиште добиле  су следеће изборне листе: 
 

-  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
-  ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС);  
-  ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ – АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО. 

  



Стр  -302-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 22            21.08.2020. 

 
На основу предлога предлагача наведених изборних листа,  донето је решење као у диспозитиву.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-25/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е 
 
                                                                                                    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                       Анђелко Мишељић с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
107 

               
   На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 

101/2016 и 47/2018), члана 40. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30//2018) и 
члана 14. став 4. и 153. став 3. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 
35//2019), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 21.08.2020. године разматрала је Извештај 
Верификационог одбора и донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О НЕПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
 

I 
              МИРОСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ, кандидату за одборника са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС)“, не потврђује се мандат одборника Скупштине општине Пландиште. 
 

II 
              Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење  oвог Закључка садржан је у одредбама члана  32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30//2018) којима је одређена надлежност Скупштине општине и 
одредбама члана 14. став 3. и члана 153. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 35/2019),  којим је утврђено да aко Верификациони одбор у свом извештају предложи да се 
потврђивање мандата поједином кандидату за одборника одложи или да му се мандат не потврди, Скупштина о томе 
посебно гласа и да се решењем одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у складу са 
законом, Статутом и Пословником. 

 
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 21.08.2020. године, разматрала је Извештај 

Верификационог одбора број 02-26/2020-I од 21.08.2020. године у којем је предложено да се кандидату за одборника са 
Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“, Мирославу Петровићу не потврди мандат 
одборника из разлога неприхватања мандата од стране именованог и одлучила као у диспозитиву. 

 
 



Стр  -303-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 22            21.08.2020. 

 
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. Мирославу Петровићу,   Пландиште, ул. Првомајска бр. 5, 
            2. Општинској изборној комисији Општине Пландиште и 
 3. Архиви. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-42/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е          
      
                                                                                                    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                       Анђелко Мишељић с.р. 
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                 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 и 47/2018), члана 40. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30//2018) 
и члана 14. став 3. и 4. и 153. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 35//2019), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 21.08.2020. године разматрала је 
Извештај Верификационог одбора и донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА 
 

I 
 
              УСВАЈА СЕ Извештај Верификационог одбора бр. 02-26/2020-I од 21.08.2020. године. 
 

II 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ сагласност уверења о избору за одборнике Скупштине општине Пландиште  са Извештајем 
Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Пландиште  одржаних 
21.06.2020. године бр. 013-162/2020-I  од 30.06.2020. године и Одлуком о додели мандата са изборних листа за избор 
одборника у Скупштину општине Пландиште одржаних 21.06.2020. године број 013-143/2020-I  од 30.06.2020. године.  

 
III 
 

              Овај Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 



Стр  -304-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 22            21.08.2020. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење  oвог Закључка садржан је у одредбама члана  32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30//2018) којима је одређена надлежност Скупштине општине и 
одредбама члана 14. став 3. и члана 153. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 35/2019),  којим је утврђено да уколико Верификациони одбор не оспори ни један мандат, о његовом 
извештају Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем, а ако Верификациони одбор у свом извештају предложи да 
се потврђивање мандата поједином кандидату за одборника одложи или да му се мандат не потврди, Скупштина о 
томе посебно гласа и да се закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, 
утврђују ставови о томе, шта, како и на који начин треба убудуће поступати у појединачним питањима односно 
стварима, иницира доношење одлука, односно другог општег или појединачног акта. 

 
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 21.08.2020. године, разматрала је Извештај 

Верификационог одбора бр. 02-26/2020-I од 21.08.2020. године,  донела је решење бр. 02-42/2020-I од 21.08.2020. 
године да се кандидату за одборника са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“, 
Мирославу Петровићу, не потврди мандат одборника из разлога неприхватања мандата од стране именованог и 
одлучила као у диспозитиву. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-27/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е          
      
                                                                                                    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                             Анђелко Мишељић с.р. 
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                 На основу члана 56. став 2. и 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
34/2010 - Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 10. став 2. и члана 
15. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35//2019) и 
Извештаја Верификационог одбора број 02-26/2020-I од 21.08.2020. године, Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 

I 
 

ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборницима у Скупштини општине Пландиште са изборних листа за изборе за 
одборнике Скупштине општине Пландиште  одржаних 21.06.2020. године на основу Извештаја Верификационог одбора 
број 02-26/2020-I од 21.08.2020. године и то: 
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Изборнa листa АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ: 
 
1. Јован Репац, 1988, мастер економиста, Пландиште, 
2. Ендре Сабо, 1979, мастер инжењер менаџмента, Велика Греда, 
3. Горан Доневски, 1978, дипломирани економиста, Пландиште, 
4. Адриана Микша, 1981, лекар специјалиста, Пландиште, 
5. Надежда Милановић, 1959, пензионер, Велика Греда, 
6. Душан Ћурчић, 1971, струковни економиста, Милетићево, 
7. Анђелко Мишељић, 1957, поштар, Маргита, 
8. Горан Микулић, 1965, предузетник, Пландиште, 
9. Ана Марија Пинтер, 1982, дипломирани економиста, Јерменовци, 
10. Биљана Максимовски, 1981, лаборантски техничар, Хајдучица, 
11. Дејан Борисављевић, 1989, мастер инжењер индустријског инжењерства, Пландиште,  
12. Владан Младеновић, 1971, предузетник, Пландиште, 
13. Жељко Јакововић, 1970, пољопривредник, Велики Гај, 
14. Мануела Корња, 1970, хемијски техничар, Барице, 

 
Изборнa листa ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“: 

 
1. Сава Савков, 1961, дипломирани ветеринар, Пландиште, 
2. Тања Петровић, 1988, матурант гимназије, Пландиште, 

 
Изборнa листa ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ – АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО: 

 
1. Данило Лукић, 1976, дипломирани правник, Пландиште, 
2. Драгана Лукић Цветановић, 1977, правник, Пландиште. 

 
II 
 

              Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 4 (четири) године, односно до 
престанка мандата одборника. 

 
III 

 
               Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке. 
 

IV 
 

              Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану  56. Закона о локалним изборима („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и члану 31. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члану 10. став 
2. и члану 15. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35//2019), 
којимa је утврђено да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да о потврђивању мандата 
одлучује Скупштина на конститутивној седници, јавним гласањем, на основу Извештаја Верификационог одбора. 

           Општинска изборна комисија је Скупштини општине Пландиште доставила  Одлуку o додели 
мандата са изборних листа за избор одборника у Скупштину општине Пландиште одржаних 21.06.2020. 
године број: 013-143/2020-I од 30.06.2020.године, по редоследу на изборној листи, почев од првог 
кандидата са листе, у складу са чланом 43. Закона о локалним изборима и њима је издала  Уверења о 
избору за одборнике Скупштине општине Пландиште.  

 
            Сагласно члану 14. став 3. Пословника Скупштинe општине Пландиште, а на основу Извештаја 

Верификационог одбора број 02-26/2020-I од 21.08.2020. године, утврђена је сагласност уверења о избору за одборнике 
Скупштине општине Пландиште  са Извештајем Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике 
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Скупштине општине Пландиште  одржаних 21.06.2020. године бр. 013-162/2020-I  од 30.06.2020. године и Одлуком о 
додели мандата са изборних листа за избор одборника у Скупштину општине Пландиште одржаних 21.06.2020. године 
број 013-143/2020-I  од 30.06.2020. године.  

На основу члана 31. Закона о локалној самоуправи, одборницима је утврђено трајање мандата од 4 године, 
као и судска заштита мандата, а на основу члана 56. став 7. Закона о локалним изборима утврђено је да се против 
Одлуке о потврђивању мандата одборника може изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења 
Одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе.  

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-28/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е  
 
         
                                                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                               Анђелко Мишељић с.р. 
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                На основу члана 49. став 1. и 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 
- Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 17. Пословника Скупштине 
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35//2019), Скупштина општине Пландиште, на седници 
одржаној 21.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА ПРЕТХОДНОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
I 

              ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ одборника претходног сазива Скупштине општине Пландиште изабраних на изборима 
одржаним 24.04.2016. године и то: 

 
 

1. Сабо Ендреу,  
2. Младеновић Владану,  
3. Микша Адриани, 
4. Милановић Надежди, 
5. Мишељић Анђелку, 
6. Пинтер Ана Марији,  
7. Везмар Душану, 
8. Борисављевић Дејану, 
9. Јакововић Жељку, 
10. Родић Олини, 
11. Ракић Љубомиру, 
12. Малијар Снежани, 



Стр  -307-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 22            21.08.2020. 

 
13. Воркапић Зорану, 
14. Мандић Босиљки, 
15. Бањанин Јагоди, 
16. Петковић Зорану, 
17. Кнежевић Зорану, 
18. Хуђец Владимиру, 
19. Николовски Златку,  
20. Савков Сави, 
21. Мијаиловић Слађани, 
22. Јаћовић Весни, 
23. Жупунски Марку. 

 
   II 

               Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења 
Одлуке. 

 
    III 

              Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у  члану 17. Пословника Скупштине општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 35//2019), којим је утврђено да даном потрвђивања мандата новоизабраних 
одборника престаје мандат одборника Скупштине из претходног сазива.  

 
На основу члана 31. Закона о локалној самоуправи, одборницима је утврђена судска заштита мандата, а 

чланом 49. Закона о локалним изборима утврђено је да је на одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о 
престанку мандата одборника, допуштена жалба Управном суду и.да се жалба може изјавити у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе.  

Имајући у виду да је Скупштина општине Пландиште донела Одлуку бр. 02-28/2020-I од 21.08.2020. године о 
потврђивању мандата одборницима у Скупштини општине Пландиште са изборних листа за изборе за одборнике 
Скупштине општине Пландиште  одржаних 21.06.2020. године, сходно члану 17. Пословника Скупштине општине 
Пландиште, као и применом члана 31. Закона о локалној самоуправи и члана 49. Закона о локалним изборима, решено 
је 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.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-29/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е         

                                                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                          Анђелко Мишељић с.р. 
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На основу члана 10. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 21.08.2020.  године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 

САБО ЕНДРЕУ, мастер инжињеру менаџмента из Велике Греде, престаје функција председника Скупштине 
општине Пландиште претходног сазива Скупштине потврђивањем мандата новоизабраних одборника Скупштине 
општине Пландиште. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 10. став 4. Пословника Скупштине општине 

Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019), којим  је прописано да потврђивањем мандата 
новоизабраних одборника престаје функција председника Скупштине општине Пландиште из претходног сазива 
Скупштине. 

 Обзиром да је Одлуком број 02-28/2020-I од 21.08.2020. године потврђен мандат одборницима у Скупштини 
општине Пландиште са изборних листа за изборе за одборнике Скупштине општине Пландиште  одржаних 21.06.2020. 
године, донето је решење као у диспозитиву.  

Поука о правном леку:   
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 (тридесет) дана. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-34/2020-I       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
Дана: 21.08.2020. године                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
П л а н д и ш т e          Анђелко Мишељић с.р. 
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На основу члана 10. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 
 

МЛАДЕНОВИЋ ВЛАДАНУ  из Пландишта  ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА  заменика председника Скупштине 
општине Пландиште претходног сазива Скупштине потврђивањем мандата новоизабраних одборника Скупштине 
општине Пландиште. 

 
II 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 10. став 4. Пословника Скупштине општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019), којим  је прописано да потврђивањем мандата 
новоизабраних одборника престаје функција заменика председника Скупштине општине Пландиште из претходног 
сазива Скупштине. 

 
 Обзиром да је Одлуком број 02-28/2020-I од 21.08.2020. потврђен мандат одборницима у Скупштини општине 

Пландиште са изборних листа за изборе за одборнике Скупштине општине Пландиште  одржаних 21.06.2020. године, 
донето је решење као у диспозитиву.  

 
Поука о правном леку:   
 
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 (тридесет) дана. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-39/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е 
                                                                                                             ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                Анђелко Мишељић с.р. 
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На основу члана 40. став 1. тачка 49. и члана 44. став 1. и 4. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 22. став 1. и 3. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАЈНОГ ГЛАСАЊА ЗА 
ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 

            ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор председника 
Скупштине општине Пландиште од 3 члана (у даљем тексту: Комисија) у саставу: 

 
1. Владан Младеновић, на предлог изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, члан, 
2. Сава Савков, на предлог изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“, члан, 
3. Драгана Лукић Цветановић, на предлог изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ 

ЛУКИЋ ДАНИЛО, члан. 
 

II 
            Председника Комисије бирају међусобно чланови Комисије.  
 

III 
 Задатак Комисије је да спроведе поступак гласање за избор председника Скупштине општине Пландиште, 

након закључења гласања на седници утврди резултате гласања, констатује који кандидат је изабран, односно да ни 
један кандидат није изабран прописаном већином и да о утврђивању резултата гласања састави записник који 
потписују сви чланови Комисије. 

 
IV 

            Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 40. став 1. тачка 49. и чланом 44. став 1. и 4. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 30/2018) одређено је да Скупштина општине Пландиште оснива  стална и повремена радна тела 
за разматрање питања из њене надлежности и да се актом о образовању повременог радног тела утврђују његов назив 
и област за коју се оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности 
председника  и  чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 

Чланом 22. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), 
утврђено је да се, по утврђивању листе кандидата за избор председника Скупштине општине Пландиште образује 
Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања од 3 члана, да се за члана Комисије одређује по један 
одборник са три изборне листе које су добиле највећи број одборничких места у Скупштини, да чланове Комисије бира 
Скупштина јавним гласањем, већином гласова присутних одборника, а председника Комисије бирају међусобно 
чланови Комисије. 

 За чланове Комисије су предложени: 
1. Владан Младеновић, на предлог изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, за члана, 
2. Сава Савков, на предлог изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“, за члана, 
3. Драгана Лукић Цветановић, на предлог изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ 

ЛУКИЋ ДАНИЛО, за члана. 
Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 21.08.2020. године  

одлучила је као у диспозитиву. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-31/2020-I        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
Дана:  21.08.2020. године                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
П л а н д и ш т е                       Анђелко Мишељић с.р. 
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               На основу члана 32. став 1. тачка 10.  и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 14. и члана 51. став 1. Статута 
општине Пландиште  („Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018) и члана 20. Пословника Скупштине општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 
21.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 

             ЕНДРЕ САБО, мастер инжењер менаџмента из Велике Греде, БИРА СЕ за председника Скупштине 
општине Пландиште на период од четири године. 

 
II 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 10.  и члану 38. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члану 40. став 
1. тачка 14. и члану 51. став 1. Статута општине Пландиште  („Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018) и 
члану 20. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019), којима је 
прописано да скупштина општине бира председника скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, из реда одборника, 
на мандатни период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине 
општине.  

Одборници Скупштине општине Пландиште, односно више од 1/3 одборника,  поднело је председавајућем 
Скупштине општине Пландиште образложени предлог кандидата за председника Скупштине општине Пландиште 
предлажући за председника Скупштине општине Пландиште  Сабо Ендреа,  мастер инжењера менаџмента из Велике 
Греде, изабраног за одборника са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

У складу са чланом 21. став 4. Пословника, одборник  Сабо Ендре је прихватио кандидатутуру за председника 
Скупштине општине Пландиште.  

Поступак тајног гласања за председника Скупштине општине Пландиште спровела   је Комисија  за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине општине Пландиште дана 
21.08.2020. године, у следећем саставу: Владан Младеновић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 
ДЕЦУ; Сава Савков, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ и  Драгана Лукић 
Цветановић, са изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  Сабо Ендреа за председника Скупштине општине 
Пландиште гласало је 18 одборника, од укупно 19 одборника колико Скупштина општине Пландиште има по Статуту 
општине Пландиште, што представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020. године на седници Скупштине општине 
Пландиште, Комисија  за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор председника Скупштине 
општине Пландиште, утврђује да је Сабо Ендре,  изабран за председника Скупштине општине Пландиште. 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку:  
Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 (тридесет) дана. 

        
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-33/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е 
   
                                                                                                        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                         Анђелко Мишељић с.р. 
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            На основу члана 40. став 1. тачка 49. и члана 44. став 1. и 4. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 22. став 1. и 3. и члана 34. Пословника Скупштине општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 21.08.2020. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАЈНОГ ГЛАСАЊА ЗА 
ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 
 

            ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор заменика 
председника Скупштине општине Пландиште од 3 члана (у даљем тексту: Комисија) у саставу: 

 
1. Владан Младеновић, на предлог изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, члан, 
2. Сава Савков, на предлог изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“, члан, 
3. Драгана Лукић Цветановић, на предлог изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ 

ЛУКИЋ ДАНИЛО, члан. 
 

II 
 
            Председника Комисије бирају међусобно чланови Комисије.  
 

III 
 

 Задатак Комисије је да спроведе поступак гласање за избор заменика председника Скупштине општине 
Пландиште, након закључења гласања на седници утврди резултате гласања, констатује који кандидат је изабран, 
односно да ни један кандидат није изабран прописаном већином и да о утврђивању резултата гласања састави 
записник који потписују сви чланови Комисије. 

 
IV 
 

            Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Чланом 40. став 1. тачка 49. и чланом 44. став 1. и 4. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 30/2018) одређено је да Скупштина општине Пландиште оснива  стална и повремена радна тела 
за разматрање питања из њене надлежности и да се актом о образовању повременог радног тела утврђују његов назив 
и област за коју се оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности 
председника  и  чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 

 
Чланом 34. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019) 

прописано је да се предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводи по истом поступку који је 
Пословником Скупштине општине Пландиште утврђен за избор председника Скупштине, а чланом 22. Пословника 
Скупштине општине Пландиште, утврђено је да се, по утврђивању листе кандидата за избор председника Скупштине 
општине Пландиште образује Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања од 3 члана, да се за 
члана Комисије одређује по један одборник са три изборне листе које су добиле највећи број одборничких места у 
Скупштини, да чланове Комисије бира Скупштина јавним гласањем, већином гласова присутних одборника, а 
председника Комисије бирају међусобно чланови Комисије. 

 
За чланове Комисије су предложени: 
1. Владан Младеновић, на предлог изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, члан, 
2. Сава Савков, на предлог изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“, члан, 
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3. Драгана Лукић Цветановић, на предлог изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ 

ЛУКИЋ ДАНИЛО, члан. 
 
Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 21.08.2020. године  

одлучила је као у диспозитиву. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-36/2020-I 
Дана:  21.08.2020. године                                                                                                  
П л а н д и ш т е                                                                    
                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                  Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
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               На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 39. став 2. а у вези члана члана 38. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 
14. и члана 53. став 2. а у вези члана 51. став 1.  Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, 
бр. 30/2018) и члана 34. а у вези члана 20. и 31. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
I 

 
             ГОРАН ДОНЕВСКИ, дипломирани економиста из Пландишта, БИРА СЕ за заменика председника 

Скупштине општине Пландиште на период од четири године. 
 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 10.  и члану 39. став 2. а у вези члана 
38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члану 40. став 1. тачка 14. и  члану 53. став 2. а у вези члана 51. став 1.  Статута општине Пландиште  
(„Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018) и члану  34. а у вези члана 20. и 31. Пословника Скупштине 
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019), којима је прописано да  се предлагање и 
избор заменика председника Скупштине спроводи на исти начин и по истом поступку као и за председника Скупштине, 
односно  бира се на предлог најмање 1/3 одборника, из реда одборника, на мандатни период од четири године, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.  
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Одборници Скупштине општине Пландиште, односно више од 1/3 одборника,  поднело је председнику 

Скупштине општине Пландиште образложени предлог кандидата за заменика председника Скупштине општине 
Пландиште предлажући за заменика председника Скупштине општине Пландиште  Горана Доневског, дипломираног 
економисту из Пландишта, изабраног за одборника са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

У складу са чланом 21. став 4. Пословника, одборник Горан Доневски је прихватио кандидатутуру за заменика 
председника Скупштине општине Пландиште.  

 
Поступак тајног гласања за избор заменика председника Скупштине општине Пландиште спровела   је 

Комисија  за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине општине 
Пландиште дана 21.08.2020. године, у следећем саставу: Владан Младеновић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; Сава Савков, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ и  
Драгана Лукић Цветановић, са изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  Горана Доневског за председника Скупштине општине 
Пландиште гласало је 16 одборника, што представља већину од укупног броја од 19 одборника предвиђених Статутом 
општине Пландиште. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020. гопдине на седници Скупштине општине 
Пландиште, Комисија  за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор заменика председника 
Скупштине општине Пландиште, утврђује да је Горан Доневски  изабран за заменика председника Скупштине општине 
Пландиште. 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку:  
Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 (тридесет) дана. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-38/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е 
   
                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                           Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
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              На основу члана 32. став 1. тачка 11. и члана 40. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 15. и 
члана 54. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018) и члана 
35. став 1. и 2. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 
35/2019), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 21.08.2020. године донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
I 

  ЗОЛТАН КОВАЧ,  дипломирани правник из Зрењанина, ПОСТАВЉА СЕ за секретара Скупштине 
општине Пландиште на период од четири године. 

 
II 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 11. и члану 40. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члану 40. став 1. тачка 15. и члана 54. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште”, бр. 30/2018)  и члану 35. став 1. и 2. Пословника Скупштине општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019), којима је прописано да скупштина општине поствља 
секретара Скупштине, на предлог председника Скупштине, на мандатни период од четири године и да може 
бити поново постављен. 

Чланом 40. став 3. Закона о локалној самоуправи утврђено је да за секретара скупштине општине 
може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним 
стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.  

Председник Скупштине општине Пландиште је у складу са чланом 40. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 54. став 2. Статута општине Пландиште и чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште, 
Скупштини општине Пландиште предложио за секретара Скупштине Золтана Ковача, дипломираног правника из 
Зрењанина. 

У складу са чланом 36. став 2. Пословника Скупштине опшине Пландиште, Скупштина општине Пландиште је 
већином гласова од присутног броја одборника Скупштине гласала за постављење Золтана Ковача, дипломираног 
правника из Зрењанина за секретара Скупштине општине Пландиште. 

Како Золтан Ковач испуњава све услове за постављење за секретара Скупштине општине 
Пландиште предвиђене Законом, Статутом општине Пландиште и Пословником Скупштине општине 
Пландиште, донето је Решење као у диспозитиву. 

 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 

(тридесет) дана. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-40/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                            Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
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              На основу члана члана 36. став 3.. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 

Пландиште“, број 35/2019), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 21.08.2020. године донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ   СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 
I 
 

             ЗОЛТАНУ КОВАЧУ,  дипл. правнику из Зрењанина, ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА секретара Скупштине општине 
Пландиште претходног сазива постављењем секретара Скупштине општине Пландиште новог сазива. 

 
 

II 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 36. став 3. Пословника Скупштине општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019), којим  је прописано да постављењем секретара 
Скупштине престаје функција секретара Скупштине из претходног сазива. 

 
 Обзиром да је Решењем број 02-40/2020-I од 21.08.2020. године  постављен секретар Скупштине, донето је 

решење као у диспозитиву.  
 

Поука о правном леку:  
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 (тридесет) дана. 

 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-41/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е                                                                                  
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                          Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
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            На основу члана 40. став 1. тачка 49. и члана 44. став 1. и 4. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 22. став 1. и 3. и члана 43. Пословника Скупштине општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 21.08.2020. 
године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАЈНОГ ГЛАСАЊА ЗА 

ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

I 
 

            ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор председника и 
заменика председника општине Пландиште и чланова Општинског већа општине Пландиште од 3 члана (у даљем 
тексту: Комисија) у саставу: 

 
1. Владан Младеновић, на предлог изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, члан, 
2. Сава Савков, на предлог изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“, члан, 
3. Драгана Лукић Цветановић, на предлог изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ 

ЛУКИЋ ДАНИЛО, члан. 
 
 

II 
 
            Председника Комисије бирају међусобно чланови Комисије.  
 
 

III 
 

 Задатак Комисије је да спроведе поступак гласање за избор председника и заменика председника општине 
Пландиште и чланова Општинског већа општине Пландиште, након закључења гласања на седници утврди резултате 
гласања, констатује који кандидат је изабран, односно да ни један кандидат није изабран прописаном већином и да о 
утврђивању резултата гласања састави записник који потписују сви чланови Комисије. 

 
 

IV 
 

            Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 40. став 1. тачка 49. и чланом 44. став 1. и 4. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 

Пландиште“, бр. 30/2018) одређено је да Скупштина општине Пландиште оснива  стална и повремена радна тела 
за разматрање питања из њене надлежности и да се актом о образовању повременог радног тела утврђују његов назив 
и област за коју се оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности 
председника  и  чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 

 
Чланом 43. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), 

прописано је да Скупштина бира извршне органе Општине непосредном применом поступка који је утврђен законом, 
Статутом и овим Пословником за избор председника и заменика председника Скупштине. 

 
Чланом 22. Пословника Скупштине општине Пландиште, предвиђено је да се, по утврђивању листе 

кандидата за избор председника Скупштине општине Пландиште образује Комисија за спровођење и утврђивање 
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резултата тајног гласања од 3 члана, да се за члана Комисије одређује по један одборник са три изборне листе које су 
добиле највећи број одборничких места у Скупштини, да чланове Комисије бира Скупштина јавним гласањем, већином 
гласова присутних одборника, а председника Комисије бирају међусобно чланови Комисије. 

 
 За чланове Комисије су предложени: 

1. Владан Младеновић, на предлог изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, члан, 
2. Сава Савков, на предлог изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“, члан, 
3. Драгана Лукић Цветановић, на предлог изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ 

ЛУКИЋ ДАНИЛО, члан. 
 

 На основу предлога предлагача наведених изборних листа, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-43/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е     
                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                          Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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          На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана  40. став 1. тачка 16. и члана 
57. став 1. Статута oпштине Пландиште („Службени лист oпштине Пландиште”, бр. 30/2018) и члана 39. став 2. 
Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина 
Oпштине Пландиште, на седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
I 
 

          ЈОВАН РЕПАЦ, мастер економиста из Пландишта, БИРА СЕ за председника општине Пландиште на време 
од 4 године. 

 
II 
 

          Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште”. 
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О б р а з л о ж е њ е  

 
 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43. став 

1. Закона о локалној самоуправи ((„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),  
члана  40. став 1. тачка 16. и члана 57. став 1. Статута oпштине Пландиште („Службени лист oпштине Пландиште”, бр. 
30/2018) и члана 39. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, 
бр. 35/2019), којима је утврђено да председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од 
четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине. 

 
 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи, 

Статутом општине Пландиште и Пословником Скупштине општине Пландиште изаберу извршни органи Општине, 
односно председник општине и Општинско веће. 

 
 Председник Скупштине општине Пландиште је, у складу са чланом 43. став 3. Закона о локалној самоуправи, 

чланом 57. став 3. Статута општине Пландиште и чланом 40. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште, 
Скупштини општине Пландиште предложио кандидата за председника општине Пландиште Јована Репца, мастер 
економисту из Пландишта изабраног за одборника са Изборне листе Александар Вучић - За нашу децу. 

 
 Кандидат за председника општине Пландиште је дао писану сагласност да прихвата кандидатуру за 

председника општине.  
 

Поступак тајног гласања за избор председника општине Пландиште спровела је Комисија за спровођење и 
утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине општине Пландиште, у следећем саставу: 
Владан Младеновић, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу; Сава Савков, са изборне листе Ивица Дачић 
– „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ и  Драгана Лукић Цветановић, са изборне листе за Бољу општину Пландиште-
адвокат Лукић Данило. 

 
Након спроведеног поступка тајног гласања, на основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020. године 

на седници Скупштине општине Пландиште, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор 
председника и заменика председника општине Пландиште и чланова Општинског већа општине Пландиште, утврђује 
да је Јован Репац, мастер економиста из Пландишта изабран за председника општине Пландиште.  

   
На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) 

дана. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-45/2020-I  
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е 
 
                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                              Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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          На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43. став 4. а у вези члана 43. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), 
члана  40. став 1. тачка 16. и члана 57. став 4. а у вези члана 57. став 1. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште”, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 39. став 2. и члана 41. став 1. Пословника Скупштине 
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште, на седници 
одржаној дана 21.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
I 

ДУШАН ЋУРЧИЋ, струковни економиста из Милетићева БИРА СЕ за заменика  председника општине 
Пландиште на време од 4 године. 

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  
 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43. став 

4. а у вези члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 
– др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана  40. став 1. тачка 16. и члана 57. став 4. а у вези члана 57. став 1. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) у вези члана 57. 
став 1. Статута општине Пландиште и члана 39. став 2. и члана 41. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), којима је утврђено да кандидат за председника општине предлаже 
кандидата за заменика председника општине из реда одборника, кога бира скупштина општине на исти начин као 
председника општине, односно бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника скупштине општине. 

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи, 
Статутом општине Пландиште и Пословником Скупштине општине Пландиште изаберу извршни органи Општине, 
односно председник општине и Општинско веће. 

 Кандидат за председника општине Пландиште је, у складу са чланом 43. став 4. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 57. став 4. Статута општине Пландиште и чланом 41. став 1. Пословника Скупштине општине 
Пландиште, Скупштини општине Пландиште предложио кандидата за заменика председника општине Пландиште 
Душана Ћурчића из Милетићева, изабраног за одборника са Изборне листе Александар Вучић - За нашу децу. 

 Кандидат за заменика председника општине Пландиште Душан Ћурчић дао је писану сагласност да прихвата 
кандидатуру за заменика председника општине Пландиште, како је и прописано чланом 41. став 3. Пословника 
Скупштине општине Пландиште. 

Поступак тајног гласања за избор заменика председника општине Пландиште спровела је Комисија за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине општине Пландиште, у 
следећем саставу: Владан Младеновић, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу; Сава Савков, са изборне 
листе Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ и  Драгана Лукић Цветановић, са изборне листе за Бољу 
општину Пландиште-адвокат Лукић Данило. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, на основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020. године 
на седници Скупштине општине Пландиште, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор 
председника и заменика председника општине Пландиште и чланова Општинског већа општине Пландиште, утврђује 
да је Душан Ћурчић, струковни економиста из Милетићева изабран за заменика председника општине Пландиште. 

 На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 (тридесет) 

дана. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-46/2020-I                                  ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 21.08.2020. године             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
П л а н д и ш т е                      Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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          На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана  40. став 1. тачка 16. и члана 
61. став 4. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018) и члана 39. став 3. 
Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине 
Пландиште, на седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
I 

          БОЈАНА СТОЈАНОВИЋ, мастер инжињер менаџмента, БИРА СЕ за члана Општинског већа Општине 
Пландиште на период од 4 године. 

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

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  
 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 

1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 
којим је утврђено да „Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и чланови 
општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, 
тајним гласањем, већином од укупног броја одборника,“ Такође,  чланом  40. став 1. тачка 16. и чланом 61. став 1. и 4. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018)  и чланом 39. став 3. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019) утврђено је да Општинско веће 
чине председник Oпштине, заменик председника Oпштине и пет чланова Општинског већа које бира Скупштина 
општине, на приод од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи, 
Статутом општине Пландиште и Пословником Скупштине општине Пландиште изаберу извршни органи Општине, 
односно председник општине и Општинско  веће. 

 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, чланом 61. 
став 5. Статута општине Пландиште и чланом 41. став 2. Пословника Скупштине општине Пландиште, Скупштини 
општине Пландиште, предложио кандидате за чланове Општинског већа општине Пландиште. Кандидат за члана 
Општинског већа Бојана Стојановић из Пландишта, дала је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана 
Општинског већа, како је и прописано чланом 41. став 3. Пословника Скупштине општине Пландиште. 

Поступак тајног гласања за избор члана Општинског већа истовремено и обједињено са гласањем за избор 
председника Општине и заменика председника Општине, у складу са чланом 61. став 6.  Статута општине Пландиште 
и чланом 42. Пословника Скупштине општине Пландиште, спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине општине Пландиште, у следећем саставу: Владан 
Младеновић, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу; Сава Савков, са изборне листе Ивица Дачић – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“ и  Драгана Лукић Цветановић, са изборне листе за Бољу општину Пландиште-
адвокат Лукић Данило. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, на основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020. године 
на седници Скупштине општине Пландиште, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор 
председника и заменика председника општине Пландиште и чланова Општинског већа општине Пландиште, утврђује 
да је Бојана Стојановић, мастер инжињер менаџмента из Пландишта изабрана за члана Општинског већа општине 
Пландиште. 

 На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 (тридесет) 

дана. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-47/2020-I  
Дана: 21.08.2020. године                   ПРЕДСЕДНИК 
П л а н д и ш т е          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                   Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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          На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана  40. став 1. тачка 16. и члана 
61. став 4. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018) и члана 39. став 3. 
Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине 
Пландиште, на седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
I 

          ЗОРАН ПЕТРОВИЋ, руковалац грађевинских машина из Пландишта, БИРА СЕ за члана Општинског већа 
Општине Пландиште на период од 4 године. 

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

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  
 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 

1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 
којим је утврђено да „Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и чланови 
општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, 
тајним гласањем, већином од укупног броја одборника,“ Такође,  чланом  40. став 1. тачка 16. и чланом 61. став 1. и 4. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018)  и чланом 39. став 3. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019) утврђено је да Општинско веће 
чине председник Oпштине, заменик председника Oпштине и пет чланова Општинског већа које бира Скупштина 
општине, на приод од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи, 
Статутом општине Пландиште и Пословником Скупштине општине Пландиште изаберу извршни органи Општине, 
односно председник општине и Општинско  веће. 

 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, чланом 61. 
став 5. Статута општине Пландиште и чланом 41. став 2. Пословника Скупштине општине Пландиште, Скупштини 
општине Пландиште, предложио кандидате за чланове Општинског већа општине Пландиште. Кандидат за члана 
Општинског већа Зоран Петровић из Пландишта, дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана 
Општинског већа, како је и прописано чланом 41. став 3. Пословника Скупштине општине Пландиште. 

Поступак тајног гласања за избор члана Општинског већа истовремено и обједињено са гласањем за избор 
председника Општине и заменика председника Општине, у складу са чланом 61. став 6.  Статута општине Пландиште 
и чланом 42. Пословника Скупштине општине Пландиште, спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине општине Пландиште, у следећем саставу: Владан 
Младеновић, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу; Сава Савков, са изборне листе Ивица Дачић – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“ и  Драгана Лукић Цветановић, са изборне листе за Бољу општину Пландиште-
адвокат Лукић Данило. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, на основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020. године 
на седници Скупштине општине Пландиште, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор 
председника и заменика председника општине Пландиште и чланова Општинског већа општине Пландиште, утврђује 
да је Зоран Петровић,  руковалац грађевинских машина из Пландишта изабран за члана Општинског већа општине 
Пландиште. 

 На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 (тридесет) 

дана. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-48/2020-I  
Дана: 21.08.2020. године                 ПРЕДСЕДНИК 
П л а н д и ш т е       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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          На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана  40. став 1. тачка 16. и члана 
61. став 4. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018) и члана 39. став 3. 
Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине 
Пландиште, на седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
I 

          МИРЈАН ГРБИЋ, мастер инжeњер индустријског инжењерства из Пландишта, БИРА СЕ за члана Општинског 
већа Општине Пландиште на период од 4 године. 

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

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  
 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 

1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 
којим је утврђено да „Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и чланови 
општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, 
тајним гласањем, већином од укупног броја одборника,“ Такође,  чланом  40. став 1. тачка 16. и чланом 61. став 1. и 4. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018)  и чланом 39. став 3. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019) утврђено је да Општинско веће 
чине председник Oпштине, заменик председника Oпштине и пет чланова Општинског већа које бира Скупштина 
општине, на приод од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи, 
Статутом општине Пландиште и Пословником Скупштине општине Пландиште изаберу извршни органи Општине, 
односно председник општине и Општинско  веће. 

 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, чланом 61. 
став 5. Статута општине Пландиште и чланом 41. став 2. Пословника Скупштине општине Пландиште, Скупштини 
општине Пландиште, предложио кандидате за чланове Општинског већа општине Пландиште. Кандидат за члана 
Општинског већа Мирјан Грбић из Пландишта, дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског 
већа, како је и прописано чланом 41. став 3. Пословника Скупштине општине Пландиште. 

Поступак тајног гласања за избор члана Општинског већа истовремено и обједињено са гласањем за избор 
председника Општине и заменика председника Општине, у складу са чланом 61. став 6.  Статута општине Пландиште 
и чланом 42. Пословника Скупштине општине Пландиште, спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине општине Пландиште, у следећем саставу: Владан 
Младеновић, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу; Сава Савков, са изборне листе Ивица Дачић – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“ и  Драгана Лукић Цветановић, са изборне листе за Бољу општину Пландиште-
адвокат Лукић Данило. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, на основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020. године 
на седници Скупштине општине Пландиште, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор 
председника и заменика председника општине Пландиште и чланова Општинског већа општине Пландиште, утврђује 
да је Мирјан Грбић, мастер инжeњер индустријског инжењерства из Пландишта изабран за члана Општинског већа 
општине Пландиште. 

 На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 (тридесет) 

дана. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-49/2020-I  
Дана: 21.08.2020. године                  ПРЕДСЕДНИК 
П л а н д и ш т е           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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          На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана  40. став 1. тачка 16. и члана 
61. став 4. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018) и члана 39. став 3. 
Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине 
Пландиште, на седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
I 

          РОБЕРТ МОРИЦ, пољопривредни техничар из Јерменовца, БИРА СЕ за члана Општинског већа Општине 
Пландиште на период од 4 године. 

 
II 

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

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  
 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 

1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 
којим је утврђено да „Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и чланови 
општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, 
тајним гласањем, већином од укупног броја одборника,“ Такође,  чланом  40. став 1. тачка 16. и чланом 61. став 1. и 4. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018)  и чланом 39. став 3. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019) утврђено је да Општинско веће 
чине председник Oпштине, заменик председника Oпштине и пет чланова Општинског већа које бира Скупштина 
општине, на приод од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи, 
Статутом општине Пландиште и Пословником Скупштине општине Пландиште изаберу извршни органи Општине, 
односно председник општине и Општинско  веће. 

 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, чланом 61. 
став 5. Статута општине Пландиште и чланом 41. став 2. Пословника Скупштине општине Пландиште, Скупштини 
општине Пландиште, предложио кандидате за чланове Општинског већа општине Пландиште. Кандидат за члана 
Општинског већа Роберт Мориц из Јерменовца, дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана 
Општинског већа, како је и прописано чланом 41. став 3. Пословника Скупштине општине Пландиште. 

Поступак тајног гласања за избор члана Општинског већа истовремено и обједињено са гласањем за избор 
председника Општине и заменика председника Општине, у складу са чланом 61. став 6.  Статута општине Пландиште 
и чланом 42. Пословника Скупштине општине Пландиште, спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине општине Пландиште, у следећем саставу: Владан 
Младеновић, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу; Сава Савков, са изборне листе Ивица Дачић – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“ и  Драгана Лукић Цветановић, са изборне листе за Бољу општину Пландиште-
адвокат Лукић Данило. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, на основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020. године 
на седници Скупштине општине Пландиште, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор 
председника и заменика председника општине Пландиште и чланова Општинског већа општине Пландиште, утврђује 
да је Роберт Мориц, пољопривредни техничар изабран за члана Општинског већа општине Пландиште. 

 На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 (тридесет) 

дана. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-50/2020-I  
Дана: 21.08.2020. године                      ПРЕДСЕДНИК 
П л а н д и ш т е           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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          На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана  40. став 1. тачка 16. и члана 
61. став 4. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018) и члана 39. став 3. 
Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине 
Пландиште, на седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
I 

          ТАЊА ПЕТРОВИЋ, матурант гимназије из Пландишта, БИРА СЕ за члана Општинског већа Општине 
Пландиште на период од 4 године. 

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

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  
 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 

1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 
којим је утврђено да „Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и чланови 
општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, 
тајним гласањем, већином од укупног броја одборника,“ Такође,  чланом  40. став 1. тачка 16. и чланом 61. став 1. и 4. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, бр. 30/2018)  и чланом 39. став 3. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019) утврђено је да Општинско веће 
чине председник Oпштине, заменик председника Oпштине и пет чланова Општинског већа које бира Скупштина 
општине, на приод од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  

 
 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи, 

Статутом општине Пландиште и Пословником Скупштине општине Пландиште изаберу извршни органи Општине, 
односно председник општине и Општинско  веће. 

 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, чланом 61. 
став 5. Статута општине Пландиште и чланом 41. став 2. Пословника Скупштине општине Пландиште, Скупштини 
општине Пландиште, предложио кандидате за чланове Општинског већа општине Пландиште. Кандидат за члана 
Општинског већа Тања Петровић из Пландишта, дала је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана 
Општинског већа, како је и прописано чланом 41. став 3. Пословника Скупштине општине Пландиште. 

Поступак тајног гласања за избор члана Општинског већа истовремено и обједињено са гласањем за избор 
председника Општине и заменика председника Општине, у складу са чланом 61. став 6.  Статута општине Пландиште 
и чланом 42. Пословника Скупштине општине Пландиште, спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине општине Пландиште, у следећем саставу: Владан 
Младеновић, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу; Сава Савков, са изборне листе Ивица Дачић – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“ и  Драгана Лукић Цветановић, са изборне листе за Бољу општину Пландиште-
адвокат Лукић Данило. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, на основу утврђених резултата гласања, дана 21.08.2020. године 
на седници Скупштине општине Пландиште, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор 
председника и заменика председника општине Пландиште и чланова Општинског већа општине Пландиште, утврђује 
да је Тања Петровић, матурант гимназије из Пландишта изабран за члана Општинског већа општине Пландиште. 

 На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 (тридесет) 

дана. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-51/2020-I  
Дана: 21.08.2020. године                       ПРЕДСЕДНИК 
П л а н д и ш т е            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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          На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана  74. Статута општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште”, бр. 30/2018) и члана 47. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, број 40/2019),  Скупштина Oпштине Пландиште, на седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 
 

          ЈОВАНУ РЕПЦУ, мастер економисти из Пландишта, ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА председника Општине 
Пландиште престанком мандата Скупштине која га је изабрала на ту функцију, с тим да врши текуће послове из своје 
надлежности до ступања на дужност новог председника Општине. 

 
II 
 

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

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 51. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана  74. 
Статута општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште”, бр. 30/2018) и члана 47. став 4. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 40/2019), којима је утврђено да 
престанком мандата скупштине престаје мандат извршних органа општине, с тим да они врше текуће послове из своје 
надлежности до ступања на дужност новог председника општине и општинског већа. 

 
 На седници Скупштине општине Пландиште одржаној дана 21.08.2020. године донета је Одлука  бр. 02-

28/2020-I  о потврђивању мандата одборницима који су изабрани на изборима одржаним 21.06.2020. године и сходно 
члану 17. Пословника Скупштине општине Пландиште, Скупштина општине Пландиште је донела решење број 02-
29/2020-I  којим је утврђено да даном потрвђивања мандата новоизабраних одборника престаје мандат одборника 
Скупштине из претходног сазива  сазива и самим тим престаје мандат извршних органа општине. 

 
На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) 

дана. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-52/2020-I  
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е 
 
                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                           Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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              На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана  74. Статута општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште”, бр. 30/2018) и члана 47. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, број 40/2019),  Скупштина Oпштине Пландиште, на седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 
 

          ГОРАНУ ДОНЕВСКОМ, дипломираном економисти из Пландишта, ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА заменика 
председника Општине Пландиште престанком мандата Скупштине која га је изабрала на ту функцију, с тим да врши 
текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника Општине и Општинског већа. 

 
II 
 

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

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 51. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана  74. 
Статута општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште”, бр. 30/2018) и члана 47. став 4. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 40/2019), којима је утврђено да 
престанком мандата скупштине престаје мандат извршних органа општине, с тим да они врше текуће послове из своје 
надлежности до ступања на дужност новог председника општине и општинског већа. 

 
 На седници Скупштине општине Пландиште одржаном дана 21.08.2020. године донетa је Одлука  бр. 02-

28/2020-I о потврђивању мандата одборницима који су изабрани на изборима одржаним 21.06.2020. године и сходно 
члану 17. Пословника Скупштине општине Пландиште, Скупштина општине Пландиште је донела решење број 02-
28/2020-I којим је утврђено да даном потрвђивања мандата новоизабраних одборника престаје мандат одборника 
Скупштине из претходног сазива и самим тим престаје мандат извршних органа општине. 

 
На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) 

дана. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-53/2020-I  
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е 
 
                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                          Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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          На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана  74. Статута општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште”, бр. 30/2018) и члана 47. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, број 40/2019),  Скупштина Oпштине Пландиште, на седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 

ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА члановима Општинског већа Општине Пландиште престанком мандата Скупштине 
која  их је изабрала на ту функцију и то: 

1. Бојани Стојановић, 

2. Мануели Корњи, 

3. Михају Микши, 

4. Добрили Мелих, 

5. Роберту Морицу, 

6. Јозефу Хавјару и 

7. Зорану Петровићу. 

                                                               II 
Горе именовани врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника 

Општине и Општинског већа. 
III 

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

О б р а з л о ж е њ е  
 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана  74. 
Статута општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште”, бр. 30/2018) и члана 47. став 4. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 40/2019), којима је утврђено да 
престанком мандата скупштине престаје мандат извршних органа општине, с тим да они врше текуће послове из своје 
надлежности до ступања на дужност новог председника општине и општинског већа. 

 
 На седници Скупштине општине Пландиште одржаном дана 21.08.2020. године донетa је Одлука  бр. 02-

28/2020-I о потврђивању мандата одборницима који су изабрани на изборима одржаним 21.06.2020. године и сходно 
члану 17. Пословника Скупштине општине Пландиште, Скупштина општине Пландиште је донела решење број 02-
28/2020-I којим је утврђено да даном потрвђивања мандата новоизабраних одборника престаје мандат одборника 
Скупштине из претходног сазива и самим тим престаје мандат извршних органа општине. 

 
 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) 

дана. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-54/2020-I  
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е 
 
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                               Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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 На основу члана 46. став 1. тачка 5.  Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
34/2010 - Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), члана 43. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 58. став 1. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 44. став 1. и члана 152. 
Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЈОВАНУ РЕПЦУ, одборнику Скупштине општине Пландиште ПРЕСТАО МАНДАТ 
одборника у Скупштини општине Пландиште избором на функцију председника Општине Пландиште дана 21.08.2020. 
године. 

II 
 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 5.  Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 - Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, између осталог и преузимањем посла, односно функције које су, у складу 
са законом, неспојиве с функцијом одборника. 

 Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 
101/2016 – др. закон и 47/2018), чланом 58. став 1. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, 
бр. 30/2018)  и чланом 44. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, 
број 35/2019) прописано је да председнику општине избором на ову функцију престаје мандат одборника у скупштини 
општине. 

           Одборник Скупштине општине Пландиште ЈОВАН РЕПАЦ, коме је потврђен мандат одборника у Скупштини 
општине Пландиште са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ Решењем број 02-45/2020-I од 
21.08.2020. године изабран је за председника Општине Пландиште на седници Скупштине општине Пландиште дана 
21.08.2020. године. 

 На основу наведених законских одредби и наведених одредби Статута општине Пландиште и Пословника 
Скупштине општине Пландиште, сагласно одредбама члана 46. став 1. тачка 5.  Закона о локалним изборима и члана 
43. став 5. Закона о локалној самоуправи, Скупштина општине Пландиште 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.  Јовану Репцу,   Пландиште, ул. Омладинска бр. 5, 
          2.  Општинској изборној комисији, 
        3. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску 

администрацију - Одсек за финансије и буџет, привреду и ЛЕР и 
 4.  Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            
Број: 02-55/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године                   ПРЕДСЕДНИК 
П Л А Н Д И Ш Т Е          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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  На основу члана 46. став 1. тачка 5.  Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
34/2010 - Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), члана 43. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 58. став 1. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 44. став 1. и члана 152. 
Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Душану Ћурчићу, одборнику Скупштине општине Пландиште ПРЕСТАО МАНДАТ 
одборника у Скупштини општине Пландиште избором на функцију заменика председника Општине Пландиште дана 
21.08.2020. године. 

II 
 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 5.  Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 - Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020),  прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, између осталог и преузимањем посла, односно функције које су, у складу 
са законом, неспојиве с функцијом одборника. 

 Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 
101/2016 – др. закон и 47/2018), 58. став 1. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 
30/2018)  и чланом 44. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 
35/2019)  прописано је да заменику председника општине избором на ову функцију престаје мандат одборника у 
скупштини општине. 

 Одборник Скупштине општине Пландиште ДУШАН ЋУРЧИЋ, коме је потврђен мандат одборника у 
Скупштини општине Пландиште са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ Решењем број 02-46/2020-I 
од 21.08.2020. године, изабран је за председника Општине Пландиште на седници Скупштине општине Пландиште 
дана 21.08.2020. године. 

 На основу наведених законских одредби и наведених одредби Статута општине Пландиште и Пословника 
Скупштине општине Пландиште, сагласно одредбама члана 46. став 1. тачка 5.  Закона о локалним изборима и члана 
43. став 5. Закона о локалној самоуправи, Скупштина општине Пландиште 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.  Душану Ћурчићу,   Милелтићево, ул. Гаврила Принципа бр. 11, 
          2.  Општинској изборној комисији, 

 3. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску 
администрацију - Одсек за финансије и буџет, привреду и ЛЕР и 

 4.  Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            
Број: 02-56/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године                     ПРЕДСЕДНИК 
П Л А Н Д И Ш Т Е           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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  На основу члана 46. став 1. тачка 5.  Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
34/2010 - Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), члана 45. став 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 62. став 2. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 44. став 3. и члана 152. 
Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине 
Пландиште на седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је ТАЊИ ПЕТРОВИЋ, одборнику Скупштине општине Пландиште ПРЕСТАО МАНДАТ 
одборника у Скупштини општине Пландиште избором на функцију члана Општинског већа Општине Пландиште дана 
21.08.2020. године. 

II 
 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 5.  Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 - Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020),  прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, између осталог и преузимањем посла, односно функције које су, у складу 
са законом, неспојиве с функцијом одборника. 

Чланом 45. став 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 
101/2016 – др. закон и 47/2018), 62. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 
30/2018)  и чланом 44. став 3. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 
35/2019)  прописано је да одборнику који буде изабран за члана општинског већа престаје одборнички мандат. 

 Одборница Скупштине општине Пландиште ТАЊА ПЕТРОВИЋ, којој је потврђен мандат одборника у 
Скупштини општине Пландиште са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ Решењем 
број 02-51/2020-I од 21.08.2020. године, изабрана је за члана Општинског већа општине Пландиште на седници 
Скупштине општине Пландиште дана 21.08.2020. године. 

 На основу наведених законских одредби и наведених одредби Статута општине Пландиште и Пословника 
Скупштине општине Пландиште, сагласно одредбама члана 46. став 1. тачка 5.  Закона о локалним изборима и члана 
45. став 8. Закона о локалној самоуправи, Скупштина општине Пландиште 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.  Тањи Петровић,   Пландиште, ул. Првомајска бр. 24, 
          2.  Општинској изборној комисији, 

3. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску 
администрацију - Одсек за финансије и буџет, привреду и ЛЕР и 

 4. Архиви. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            
Број: 02-57/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е                   ПРЕДСЕДНИК 

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                    Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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              На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),  члана 40. став 1. тачка 49. и члана 44. став 1. Статута 
oпштине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 62. став 1. и 3, члана 63. став 1, члана 
65. став 1. и члана 77. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 21.08.2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА, ПРОПИСЕ И УПРАВУ 
 
I 
 

                У Одбор за административно-мандатна питања, прописе и управу бирају се: 
 
1. Жељко Јакововић из Великог Гаја, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ; 
2. Страхиња Брекић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
3. Јелена Леонтијевић из Великог Гаја, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
4. Тијана Тркља из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 

Србије (СПС)“   и 
5. Бранко Недимовић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-

АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО. 
 

II 
 

      Председник и чланови Одбора за административно-мандатна питања, прописе и управу бирају се на 
мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине општине Пландиште. 

 
III 
 

   Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

            Чланом 35. став 1. Закона о локалној самоуправи члана („Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) прописано је да скупштина општине оснива стална или повремена 
радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 

Чланом 40. став 1. тачка 49. и члана 44. став 1. Статута oпштине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 30/2018) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности. 

Чланом 62. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 
35/2019) прописано је да за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге 
прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и овим Пословником, образују 
се стална радна тела Скупштине.  

Чланом 62. став 3. Пословника прописано је да се чланови сталних радних тела бирају из реда одборника и 
грађана, на мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине. 

            Чланом 62. став 4. Пословника прописано је да стално радно тело Скупштине има председника и 4 члана. 
Чланом 63. став 1. Пословника прописано је да чланове сталних радних тела Скупштине предлажу 

одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у Скупштини. 
Чланом 65. став 1. Пословника прописано је да по правилу, актом о избору сталног радног тела бира се 

председник тог сталног радног тела који мора бити из реда одборника. 
Чланом 77. став 1. тачка 1. Пословника прописано је да се стална радна тела Скупштине образују као одбори 

и да је  Одбор за административно-мандатна питања, прописе и управу један од одбора Скупштине. 
Имајући у виду наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, Статута општине Пландиште и Пословника 

Скупштине општине Пландиште у Одбор за административно-мандатна питања, прописе и управу предложени су: 
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1. Жељко Јакововић из Великог Гаја, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ; 
2. Страхиња Брекић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
3. Јелена Леонтијевић из Великог Гаја, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
4. Тијана Тркља из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 

Србије (СПС)“   и 
5. Бранко Недимовић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-

АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО. 
 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 (тридесет) 
дана. 
 

                                                                
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-58/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                       
                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                        Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.     
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              На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),  члана 40. став 1. тачка 49. и члана 44. став 1. Статута 
oпштине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 62. став 1. и 3, члана 63. став 1, члана 
65. став 1. и члана 77. став 1. тачка 2. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 21.08.2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 
I 

 
                У Одбор за избор и именовања, награде и признања бирају се: 
 
1.    Владан Младеновић из Пландишта, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ; 
2.     Раде Сурла из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
3. Магдалена Тошић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
4. Данијел Стоиљковић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС)“   и 
5. Габријела Тошевски из Старог Леца, за члана, на предлог Изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-

АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО. 
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II 

      Председник и чланови Одбора за избор и именовања, награде и признања бирају се на мандатни период 
за који су изабрани и одборници Скупштине општине Пландиште. 

 
 

III 
   Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 
            О б р а з л о ж е њ е 

            Чланом 35. став 1. Закона о локалној самоуправи члана („Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) прописано је да скупштина општине оснива стална или повремена 
радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 

Чланом 40. став 1. тачка 49. и члана 44. став 1. Статута oпштине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 30/2018) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности. 

Чланом 62. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 
35/2019) прописано је да за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге 
прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и овим Пословником, образују 
се стална радна тела Скупштине.  

Чланом 62. став 3. Пословника прописано је да се чланови сталних радних тела бирају из реда одборника и 
грађана, на мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине. 

            Чланом 62. став 4. Пословника прописано је да стално радно тело Скупштине има председника и 4 члана. 
Чланом 63. став 1. Пословника прописано је да чланове сталних радних тела Скупштине предлажу 

одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у Скупштини. 
Чланом 65. став 1. Пословника прописано је да по правилу, актом о избору сталног радног тела бира се 

председник тог сталног радног тела који мора бити из реда одборника. 
Чланом 77. став 1. тачка 2. Пословника прописано је да се стална радна тела Скупштине образују као одбори 

и да је  Одбор за избор и именовања, награде и признања један од одбора Скупштине. 
Имајући у виду наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, Статута општине Пландиште и Пословника 

Скупштине општине Пландиште у Одбор за избор и именовања, награде и признања предложени су: 
 

1. Владан Младеновић из Пландишта, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 
НАШУ ДЕЦУ; 

2. Раде Сурла из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
3. Магдалена Тошић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
4. Данијел Стоиљковић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС)“   и 
5. Габријела Тошевски из Старог Леца, за члана, на предлог Изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ 

ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО. 
 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  року од 30 (тридесет) 
дана. 
 

                                                                                  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-59/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                       
                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                 Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.               
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   На основу члана 22. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, 

бр. 35/2019), Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор председника Скупштине 
општине Пландиште на седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАЈНОГ 

ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
I 
 

            За председника Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор председника 
Скупштине општине Пландиште БИРА СЕ Владан Младеновић. 

 
 

II 
 
            Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Чланом 22. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 

35/2019), прописано је да председника Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор 
председника Скупштине општине Пландиште бирају међусобно чланови Комисије. 

 
 Имајући у виду ову одредбу Пословника Скупштине општине Пландиште, одлучено је као у диспозитиву. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-32/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е 
                                                                                        
 
        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ 
                                                                                                              Сава Савков с.р. 
                                                                                                     

                                                                        
                                                                                                                                                                            



Стр  -336-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 22            21.08.2020. 

 
136   
  
 

            На основу члана 22. став 4. и члана 34. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 35/2019), Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор 
председника Скупштине општине Пландиште на седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАЈНОГ 
ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

I 
 

            За председника Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор заменика 
председника Скупштине општине Пландиште БИРА СЕ Владан Младеновић. 

 
II 

 
            Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 34. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019) 
прописано је да се предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводи по истом поступку који је 
Пословником Скупштине општине Пландиште утврђен за избор председника Скупштине,  

 
Чланом 22. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште, прописано је да председника Комисије за 

спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор заменика председника Скупштине општине Пландиште 
бирају међусобно чланови Комисије. 

 
 Имајући у виду ову одредбу Пословника Скупштине општине Пландиште, одлучено је као у диспозитиву. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-37/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е 
                                                                                    

  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ 
                                                                                                                                                    Сава Савков с.р. 



Стр  -337-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 22            21.08.2020. 

 
137 
 
 

            На основу члана 22. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 35/2019), Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор председника 
Скупштине општине Пландиште на седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАЈНОГ 

ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ И ЧЛАНОВА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 
I 
 

            За председника Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор председника и 
заменика председника општине Пландиште и чланова Општинског већа општине Пландиште БИРА СЕ Владан 
Младеновић. 

 
 

II 
 
            Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 22. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 
35/2019), прописано је да председника Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања бирају 
међусобно чланови Комисије. 

 
 Имајући у виду ову одредбу Пословника Скупштине општине Пландиште, одлучено је као у диспозитиву. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-44/2020-I 
Дана: 21.08.2020. године 
П л а н д и ш т е 
 
                                                                                     

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ 
                                                                                                               Сава Савков с.р. 
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ИСПРАВКА 
Решења о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која 

реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2020. годину 
 
 
 
 

 На основу члана 4. став 4. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу општине Пландиште“ 
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 34/2017), у „Службеном листу општине Пландиште“, бр  21. од 
29.07.2020. године на страни 292. у Решењу  о финасирању и суфинасирању програма и пројеката од 
јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2020. 
годину број: 401-88/2020-III, од 29.07.2020. године, врши се исправка техничке грешке у области 4, под 
редним бројем 003 у делу Укупно одобрена средства, исправља се „100.000,00“ на „180.000,00“.  

 
 
 
 
 
 
          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
         Александра Одавић Мак, дипл. правник с.р. 
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