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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 52. став 1. тачка 1. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и 49. став 1. и 3. Пословника Скупштине општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 
28.08.2020.  године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
I 

САБО ЕНДРЕУ, мастер инжeњеру менаџмента из Велике Греде, престаје функција председника Скупштине 
општине Пландиште подношењем оставке. 

 
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 
Чланом 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) прописано је да  Скупштина општине, у складу са 
законом обавља и друге послове утврђене законом и статутом, а  чланом 52. став 1. тачка 1. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) предвиђено је да председник Скупштине може бити 
разрешен пре истека мандата на лични захтев. 

 Чланом 49. став 1. и 3. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, 
број 35/2019) прописано је да председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на које је изабран, уколико 
поднесе оставку, буде разрешен или му престане мандат одборника, на начин утврђен законом и ако је оставка поднета 
између две седнице Скупштине у писаној форми, о оставци председника Скупштине обавештавају се одборници 
Скупштине на почетку прве наредне седнице Скупштина, без отварања расправе и без гласања и престанак функције 
председника Скупштине по овом основу само се констатује, тако што то чини заменик председник Скупштине у име 
Скупштине. 

 Обзиром да је Сабо Ендре, мастер инжењер менаџмента из Велике Греде, дана 26.08.2020. године поднео 
неопозиву оставку на функцију председника Скупштине општине Пландиште оверену у писаној форми, Скупштина 
општине Пландиште је на седници одржаној 28.08.2020. године констатовала престанак функције председника 
Скупштине општине Пландиште Сабо Ендреа и о томе донела решење као у диспозитиву.  

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

 
           Решење доставити: 

1. Сабо Ендреу из Велике Греде, ул. Маршала Тита бр. 259, 
2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију - 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-67/2020-I         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Дана: 28.08.2020. године                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
П л а н д и ш т е               Горан  Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 46. став 1. тачка 1) и став 2. и 4. и члана  49. став 1. Закона о  
локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
тумачење и 68/2020), члана 34. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 
30/2018) и члана 78. став 1. и 2.   Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, 
бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 28.08.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је САБО ЕНДРЕУ, одборнику Скупштине општине Пландиште,  изабраном на изборима 

одржаним 21.06.2020. године, а чији је мандат потврђен Одлуком Скупштине општине Пландиште бр. 02-28/2020-I од 
21.08.2020. године, престао мандат одборника подношењем оставке у форми оверене писане изјаве. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

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

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

Сабо Ендре, одборник Скупштине општине Пландиште са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 
ДЕЦУ, поднео је председнику Скупштине општине Пландиште дана 26.08.2020. године, између две седнице Скупштине 
општине Пландиште, оставку, која је оверена 26.08.2020. године. 

На основу наведених законских одредби, као и на основу одредбе члана 34. став 2. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), којим је прописано да одборнику престаје одборнички 
мандат под условима и на начин утврђен законом, а у складу са чланом 78. став 1. и 2.    Пословника Скупштине 
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Одбор за административно-
мандатна питања, прописе и управу је у свом Извештају број: 02-66/2020-I од 26.08.2020. године утврдио постојање 
разлога за престанак мандата горе наведеног одборника и утврдио предлог овог Решења. 

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

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

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

 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Сабо Ендреу из Велике Греде, ул. Маршала Тита бр. 259, 
2. Општинској изборној комисији, 
3. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију - 

Одсек за  финансије, буџет, привреду  и ЛЕР и 
4. Архиви. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            
Број: 02-67/2020-I         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Дана: 28.08.2020. године           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
П л а н д и ш т е               Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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             На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018), члана 49. став 1. и 56. став 6. и 7. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), 
члана 34. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 78. став 1. и 
2. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина 
општине Пландиште на седници одржаној дана 28.08.2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 

          1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Пландиште ОЛИНИ РОДИЋ. 
          2. Мандат одборника Олине Родић траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 
          3. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 – УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), прописано је да када одборнику који је 
изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује 
првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику исте политичке странке, да 
мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат и да се пре потврђивања мандата 
од кандидата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат, а одредбама  члана 34. став 2. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), прописано је да одборнику почиње одборнички мандат 
под условима и на начин утврђен законом. 

          С обзиром да је Јовану Репцу престао мандат одборника Скупштине општине Пландиште избором за 
председника Општине Пландиште, а био је одборник са Изборне листе Александар Вучић – За нашу децу, то се у 
складу са наведеним одредбама члана 48. Закона о локалним изборима мандат додељује Олини Родић, првом 
следећем кандидату са исте изборне листе, коме није био додељен мандат и који је дао писмену сагласност да 
прихвата мандат одборника. 

        На основу напред изнетог Општинска изборна комисија Општине Пландиште је у складу са 
чланом 48. Закона усвојила Извештај о додели мандата за одборника у Скупштини општине Пландиште 
број: 013-221/2020-I од 26.08.2020. године, а у складу са чланом 45. наведеног Закона издала Олини 
Родић Уверење да је изабрана за одборника Скупштине општине Пландиште број:  013-225/2020-I од 
26.08.2020. године. 

        Одбор за административно-мандатна питања, прописе и управу је на седници одржаној дана 26.08.2020. 
године утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Олини Родић, што је и констатовала у свом 
Извештају број: 02-65/2020-I од 26.08.2020. године. 

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

 
       ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
        Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду. Жалба се подноси у року од 48 часова од дана 

доношења Решења. 
 
       РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
       1. Олини Родић, Велика Греда, ул. Маршала Тита бр. 162, 
       2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију - 

Одсек за  финансије, буџет, привреду  и ЛЕР и 
       3. Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            
Број: 02-63/2020-I       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Дана: 28.08.2020. године                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
П Л А Н Д И Ш Т Е                     Горан Доневски, дипл. економиста, с.р.     
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На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018), члана 49. став 1. и 56. став 6. и 7. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), 
члана 34. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 78. став 1. и 
2. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина 
општине Пландиште на седници одржаној дана 28.08.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
          1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Пландиште СТРАХИЊИ БРЕКИЋУ. 
          2. Мандат одборника Страхиње Брекића траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 
          3. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 – УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), прописано је да када одборнику који је 
изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује 
првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику исте политичке странке, да 
мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат и да се пре потврђивања мандата 
од кандидата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат, а одредбама  члана 34. став 2. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), прописано је да одборнику почиње одборнички мандат 
под условима и на начин утврђен законом. 

          С обзиром да је Душану Ћурчићу престао мандат одборника Скупштине општине Пландиште избором за 
председника Општине Пландиште, а био је одборник са Изборне листе Александар Вучић – За нашу децу, то се у 
складу са наведеним одредбама члана 48. Закона о локалним изборима мандат додељује Страхињи Брекићу, првом 
следећем кандидату са исте изборне листе, коме није био додељен мандат и који је дао писмену сагласност да 
прихвата мандат одборника. 

        На основу напред изнетог Општинска изборна комисија Општине Пландиште је у складу са чланом 48. Закона 
усвојила Извештај о додели мандата за одборника у Скупштини општине Пландиште број: 013-222/2020-I од 26.08.2020. 
године, а у складу са чланом 45. наведеног Закона издала Страхињи Брекићу Уверење да је изабран за одборника 
Скупштине општине Пландиште број:  013-226/2020-I од 26.08.2020. године. 

        Одбор за административно-мандатна питања, прописе и управу је на седници одржаној дана 26.08.2020. 
године утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Страхињи Брекићу, што је и констатовала у свом 
Извештају број: 02-65/2020-I од 26.08.2020. године. 

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

 
       ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
        Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду. Жалба се подноси у року од 48 часова од дана 

доношења Решења. 
 
       РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
       1. Стрхињи Брекићу, Пландиште, ул. Првомајска бр. 6, 
       2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију - 

Одсек за  финансије, буџет, привреду  и ЛЕР и 
       3. Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            
Број: 02-64/2020-I      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Дана: 28.08.2020. године                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
П Л А Н Д И Ш Т Е                Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018), члана 49. став 1. и 56. став 6. и 7. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), 
члана 34. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 78. став 1. и 
2. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина 
општине Пландиште на седници одржаној дана 28.08.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
          1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Пландиште ВЛАДАНИ ИЛИЈЕВСКИ. 
          2. Мандат одборника Владане Илијевски траје до истека мандата одборника Скупштине општине Пландиште 

чији мандат је потврђен Одлуком о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Пландиште број: 02-28/2020-I 
од 21.08.2020. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
          Одредбама члана 48. став 1, 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 – УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), прописано је да када одборнику престане 
мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе 
коме није био додељен мандат одборника, да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат и да се пре потврђивања мандата од кандидата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат, а 
одредбама  члана 34. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), 
прописано је да одборнику почиње одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. 

Мандат кандидата за одборника Скупштине општине Пландиште, Петровић Мирослава, из Пландишта, коме 
одборнички мандат није потврђен из разлога што исти није прихватио, припада подносиоцу изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ и додељује се првом следећем кандидату на изборној листи коме није 
био додељен мандат и који је дао писмену сагласност да прихвата мандат одборника. 

           На основу напред изнетог Општинска изборна комисија Општине Пландиште је у складу са чланом 48. Закона 
усвојила Извештај о додели мандата за одборника у Скупштини општине Пландиште број: 013-224/2020-I од 26.08.2020. 
године, а у складу са чланом 45. наведеног Закона издала Владани Илијевски Уверење да је изабран за одборника 
Скупштине општине Пландиште број:  013-229/2020-I од 26.08.2020. године. 

        Одбор за административно-мандатна питања, прописе и управу је на седници одржаној дана 26.08.2020. 
године утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Владани Илијевски, што је и констатовала у свом 
Извештају број: 02-65/2020-I од 26.08.2020. године. 

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

 
       ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
        Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду. Жалба се подноси у року од 48 часова од дана 

доношења Решења. 
 
       РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
       1. Владани Илијевски, Пландиште, ул. Јована Цвијића бр. 4, 
       2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију - 

Одсек за  финансије, буџет, привреду  и ЛЕР и 
       3. Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            
Број: 02-61/2020-I 
Дана: 28.08.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е           ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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             На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018), члана 49. став 1. и 56. став 6. и 7. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), 
члана 34. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 78. став 1. и 
2. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина 
општине Пландиште на седници одржаној дана 28.08.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
          1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Пландиште МИХАЈУ МИКШИ. 
          2. Мандат одборника Михаја Микше Мандат траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 
          3. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
          Одредбама члана 48. став 1, 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 – УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), прописано је да када одборнику престане 
мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе 
коме није био додељен мандат одборника, да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат и да се пре потврђивања мандата од кандидата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат, а 
одредбама  члана 34. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), 
прописано је да одборнику почиње одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. 

          С обзиром да је Тањи Петровић престао мандат одборника Скупштине општине Пландиште избором за члана 
Општинског већа  Општине Пландиште, а била је одборник са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 
партија Србије (СПС)“, то се у складу са наведеним одредбама члана 48. Закона о локалним изборима мандат 
додељује Михају Микши, првом следећем кандидату са исте изборне листе, коме није био додељен мандат и који је дао 
писмену сагласност да прихвата мандат одборника. 

        На основу напред изнетог Општинска изборна комисија Општине Пландиште је у складу са чланом 48. Закона 
усвојила Извештај о додели мандата за одборника у Скупштини општине Пландиште број: 013-223/2020-I од 26.08.2020. 
године, а у складу са чланом 45. наведеног Закона издала Михају Микши Уверење да је изабран за одборника 
Скупштине општине Пландиште број:  013-228/2020-I од 26.08.2020. године. 

        Одбор за административно-мандатна питања, прописе и управу је на седници одржаној дана 26.08.2020. 
године утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Михају Микши, што је и констатовала у свом 
Извештају број: 02-65/2020-I од 26.08.2020. године. 

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

 
       ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
        Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду. Жалба се подноси у року од 48 часова од дана 

доношења Решења. 
 
       РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
       1. Михају Микши, Маргита, ул. Анкуцић Лукреције бр. 89, 
       2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију - 

Одсек за  финансије, буџет, привреду  и ЛЕР и 
       3. Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            
Број: 02-62/2020-I 
Дана: 28.08.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е          

                           ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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             На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018), члана 49. став 1. и 56. став 6. и 7. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), 
члана 34. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 78. став 1. и 
2. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина 
општине Пландиште на седници одржаној дана 28.08.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
          1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Пландиште ЉУБОМИРУ РАКИЋУ. 
          2. Мандат одборника Љубомира Ракића траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 
          3. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 – УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), прописано је да када одборнику који је 
изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује 
првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику исте политичке странке, да 
мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат и да се пре потврђивања мандата 
од кандидата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат, а одредбама  члана 34. став 2. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), прописано је да одборнику почиње одборнички мандат 
под условима и на начин утврђен законом. 

          С обзиром да је Сабо Ендреу престао мандат одборника Скупштине општине Пландиште подношењем 
оставке на место одборника у Скупштини општине Пландиште, а био је одборник са Изборне листе Александар Вучић – 
За нашу децу, то се у складу са наведеним одредбама члана 48. Закона о локалним изборима мандат додељује 
Љубомиру Ракићу, првом следећем кандидату са исте изборне листе, коме није био додељен мандат – припаднику 
исте политичке странке и који је дао писмену сагласност да прихвата мандат одборника. 

        На основу напред изнетог Општинска изборна комисија Општине Пландиште је у складу са чланом 48. Закона 
донела је Одлуку о додели мандата одборнику у Скупштини општине Пландиште број: 013-231/2020-I од 27.08.2020. 
године, усвојила Извештај о додели мандата за одборника у Скупштини општине Пландиште број: 013-232/2020-I од 
27.08.2020. године, а у складу са чланом 45. наведеног Закона издала Љубомиру Ракићу Уверење да је изабран за 
одборника Скупштине општине Пландиште број:  013-233/2020-I од 27.08.2020. године. 

        Одбор за административно-мандатна питања, прописе и управу је на седници одржаној дана 27.08.2020. 
године утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Љубомиру Ракићу, што је и констатовала у свом 
Извештају број: 02-68/2020-I од 27.08.2020. године. 

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

 
       ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
        Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду. Жалба се подноси у року од 48 часова од дана 

доношења Решења. 
 
       РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
       1. Љубомиру Ракићу, Купиник, ул. Косовска бр. 1, 
       2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију - 

Одсек за  финансије, буџет, привреду  и ЛЕР и 
       3. Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            
Број: 02-68/2020-I                     ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Дана: 28.08.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
П Л А Н Д И Ш Т Е                        Горан Доневски, дипл. економиста, 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 28.08.2020. 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. Дејан Борисављевић, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, члан, 
2. Михај Микша, 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. Дејан Борисављевић, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, 
2. Михај Микша, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ и 
3. Драгана Лукић Цветановић, на предлог Изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ 

ЛУКИЋ ДАНИЛО. 
 
Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 28.08.2020. године  

одлучила је као у диспозитиву. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-87/2020-I       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Дана:  28.08.2020. године                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                       
П л а н д и ш т е                Горан Доневски, дипл. економиста, 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. и 50. став 1. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019), Скупштина општине Пландиште 
на седници одржаној 28.08.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 

I 
ГОРАН ДОНЕВСКИ, дипломирани економиста из Пландишта, БИРА СЕ за председника Скупштине општине 

Пландиште. 
II 

Мандат председника Скупштине општине Пландиште Горана Доневског траје до истека мандата одборника 
Скупштине општине Пландиште чији мандат је потврђен Одлуком о потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Пландиште број: 02-28/2020-I од 21.08.2020. године. 

 
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 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, а чланом 50. став 1. Пословника предвиђено је да  у случају престанка функције председника Скупштине пре 
истека времена на које је изабран, Скупштина ће на истој, а најкасније на наредној седници, започети поступак избора 
председника Скупштине, у складу са одредбама Пословника.  

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  Горана Доневског,  дипломираног економисту из Велике 
Греде, 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 
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 
28.08.2020. године, у следећем саставу: Дејан Борисављевић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 
ДЕЦУ; Михај Микша, 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 17 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 28.08.2020. године на седници Скупштине општине 
Пландиште, Комисија  за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор председника Скупштине 
општине Пландиште, утврђује да је Горан Доневски,  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: 02-89/2020-I         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Дана: 28.08.2020. године                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
П л а н д и ш т е              Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи и 39. став 2. („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 53. став 2. а у вези 
члана 52. став 1. тачка 1. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 53. 
став 2. а у вези члана 49. став 1. и 2. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 28.08.2020.  године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 

ГОРАНУ ДОНЕВСКОМ, дипломираном економисти из Пландишта, престаје функција заменика председника 
Скупштине општине Пландиште подношењем оставке. 

 
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 
Чланом 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и чланом 53. став 2. Статута општине Пландиште („Службени 
лист општине Пландиште“, број 30/2018) прописано је да се заменик председника Скупштине бира и разрешава на исти 
начин као и председник Скупштине, а чланом 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи прописано је да  
Скупштина општине, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и статутом, док је  чланом 52. став 
1. тачка 1. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) предвиђено је да 
председник Скупштине може бити разрешен пре истека мандата на лични захтев. 

Чланом 53. став  2. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 
35/2019) прописано је да заменик председника Скупштине може поднети оставку или бити разрешен са функције по 
поступку предвиђеном овим Пословником за подношење оставке, односно разрешење председника Скупштине, а 
чланом 49. став 1. и 2. Пословника прописано је да председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на 
које је изабран, уколико поднесе оставку, буде разрешен или му престане мандат одборника, на начин утврђен законом 
и  ако је оставка поднета на седници Скупштине усмено или у писаној форми, Скупштина на истој седници, без 
отварања расправе и без гласања, констатује да је председнику Скупштине престала функција. 

 Обзиром да је Горан Доневски, дипломирани економиста из Пландишта, дана 28.08.2020. године поднео на 
седници Скупштине општине Пландиште усмено оставку на функцију заменика председника Скупштине општине 
Пландиште, Скупштина општине Пландиште је на истој седници без отварања расправе и без гласања констатовала 
престанак функције заменика председника Скупштине општине Пландиште Горана Доневског и о томе донела решење 
као у диспозитиву.  

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

 
           Решење доставити: 
 

1. Горану Доневском из Пландишта, 
2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију - 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-94/2020-I 
Дана: 28.08.2020. године 
П л а н д и ш т е 
                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                   Горан  Доневски, дипл. економиста, 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 28.08.2020. 
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. Дејан Борисављевић, на предлог изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, члан, 
2. Михај Микша, 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. Дејан Борисављевић, на предлог изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,  
2. Михај Микша, на предлог изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“,  
3. Драгана Лукић Цветановић, на предлог изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ 

ЛУКИЋ ДАНИЛО. 
Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 28.08.2020. године  

одлучила је као у диспозитиву. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-91/2020-I 
Дана:  28.08.2020. године                                                                                                  
П л а н д и ш т е                                                                       ПРЕДСЕДНИК             
                                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                     Горан Доневски, дипл. економиста, 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.,31. и  50. став 1.  Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени 
лист општине Пландиште“, број 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 28.08.2020. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 
 

             ВЛАДАН МЛАДЕНОВИЋ, матурант војне гимназије из Пландишта, БИРА СЕ за заменика председника 
Скупштине општине Пландиште. 

II 
 

Мандат заменика председника Скупштине општине Пландиште Владана Младеновића траје до истека 
мандата одборника Скупштине општине Пландиште чији мандат је потврђен Одлуком о потврђивању мандата 
одборника Скупштине општине Пландиште број: 02-28/2020-I од 21.08.2020. године. 

 
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 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  да се бира 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. а чланом 50. став 1. Пословника 
предвиђено је да  у случају престанка функције председника Скупштине пре истека времена на које је изабран, 
Скупштина ће на истој, а најкасније на наредној седници, започети поступак избора председника Скупштине, у складу са 
одредбама Пословника.  

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  Владана Младеновића, матуранта 
војне гимназије из Пландишта, изабраног за одборника са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

У складу са чланом 21. став 4. Пословника, одборник Владан Младеновић 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 28.08.2020. године, у следећем саставу: Дејан Борисављевић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; Михај Микша, 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  Владана Младеновића за председника Скупштине 
општине Пландиште гласало је 17 одборника, што представља већину од укупног броја од 19 одборника предвиђених 
Статутом општине Пландиште. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 28.08.2020. године на седници Скупштине општине 
Пландиште, Комисија  за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор заменика председника 
Скупштине општине Пландиште, утврђује да је Владан Младеновић  изабран за заменика председника Скупштине 
општине Пландиште. 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
 



Стр  -353-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 23            28.08.2020. 

 
 
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: 02-93/2020-I 
Дана: 28.08.2020. године 
П л а н д и ш т е                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                        Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 1, члана 41. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 1. и члана 55. 
став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиштe“, број 30/2018), Скупштина општине 
Пландиште, на седници одржаној дана 28.08.2020.  године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Члан 1. 
 

            У Пословнику Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиштe“, број 35/2019) у члану 
181. став 3. после речи „преноса“ додају речи „од стране овлашћених или акредитованих лица“. 

 
Члан 2. 

 
            Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 110-3/2020-I 
Дана: 28.08.2020.  године 
П л а н д и ш т е 

 
                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                  Горан Доневски, дипл. економиста, 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 3. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 28.08.2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 
 
I 

                У Одбор за друштвено-економски развој, привреду и финансије бирају се: 
 
1. Надежда Милановић из Велике Греде, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

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

ДЕЦУ; 
3. Раде Сурла из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
4. Бранка Пантић из Вршца,  за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ и 
5. Невена Рајтер из Велике Греде, за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС)“. 
II 

      Председник и чланови Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије 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 36. 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 3. Пословника прописано је да се стална радна тела Скупштине образују као одбори 

и да је  Одбор за друштвено-економски развој, привреду и финансије један од одбора Скупштине. 
Имајући у виду наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, Статута општине Пландиште и Пословника 

Скупштине општине Пландиште у Одбор за друштвено-економски развој, привреду и финансије предложени су: 
 

1. Надежда Милановић из Велике Греде, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 
НАШУ ДЕЦУ; 

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

3. Раде Сурла из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
4. Бранка Пантић из Вршца,  за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ и 
5. Невена Рајтер из Велике Греде, за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС)“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Стр  -355-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 23            28.08.2020. 

 
 
 

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: 02-74/2020-I 
Дана: 28.08.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                       
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                            Горан Доневски, дипл. економиста, 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 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 28.08.2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
I 
 

                У Одбор за друштвене делатности, социјална питања и односе са верским заједницама бирају се: 
 
1. Анђелко Мишељић из Маргите, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
2. Ленуца Богдановић из Маргите, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
3. Драгана Мандић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
4. Светлана Тадић из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ и 
5. Славица Бакић из Великог Гаја, за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС)“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

II 
 

      Председник и чланови Одбора за друштвене делатности, социјална питања и односе са верским 
заједницама бирају се на мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине општине Пландиште. 

 
III 
 

   Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 



Стр  -356-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 23            28.08.2020. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
                      Чланом 36. 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 4. Пословника прописано је да се стална радна тела Скупштине образују као одбори 

и да је  Одбор за друштвене делатности, социјална питања и односе са верским заједницама један од одбора 
Скупштине. 

Имајући у виду наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, Статута општине Пландиште и Пословника 
Скупштине општине Пландиште у Одбор за друштвене делатности, социјална питања и односе са верским 
заједницама предложени су: 

 
1. Анђелко Мишељић из Маргите, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
2. Ленуца Богдановић из Маргите, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
3. Драгана Мандић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
4. Светлана Тадић из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ и 
5. Славица Бакић из Великог Гаја, за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС)“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

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: 02-75/2020-I 
Дана: 28.08.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                       
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 



Стр  -357-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 23            28.08.2020. 
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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 5. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 28.08.2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
I 

                У Одбор за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне делатности и заштиту и унапређење животне 
средине бирају се: 

 
1. Биљана Максимовски из Хајдучице, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

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

ДЕЦУ; 
3. Игор Ђорђевски из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
4. Наташа Боројевић из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ и 
5. Бранка Миаиловић из Дужина, за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 

Србије (СПС)“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
II 

      Председник и чланови Одбора за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне делатности и заштиту 
и унапређење животне средине 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 36. 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 5. Пословника прописано је да се стална радна тела Скупштине образују као одбори 

и да је  Одбор за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне делатности и заштиту и унапређење животне 
средине један од одбора Скупштине. 

Имајући у виду наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, Статута општине Пландиште и Пословника 
Скупштине општине Пландиште у Одбор за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне делатности и заштиту и 
унапређење животне средине предложени су: 

 



Стр  -358-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 23            28.08.2020. 

 
1. Биљана Максимовски из Хајдучице, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

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

ДЕЦУ; 
3. Игор Ђорђевски из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
4. Наташа Боројевић из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ и 
5. Бранка Миаиловић из Дужина, за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 

Србије (СПС)“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

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: 02-76/2020-I 
Дана: 28.08.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                          ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                            Горан Доневски, дипл. економиста, 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 6. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 28.08.2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ОДБОРА ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 
 

I 
                У Одбор за рад и развој месних заједница, пољопривреду и развој села бирају се: 
 
1. Мануела Корња из Барица, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
2. Милан Радић из Вршца, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
3. Игор Ђорђевски из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
4. Синиша Станојковски из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ и 
5.  Страхиња Батинић, за члана, на предлог Изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ 

ЛУКИЋ ДАНИЛО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

II 
      Председник и чланови Одбора за рад и развој месних заједница, пољопривреду и развој села бирају се на 

мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине општине Пландиште. 
 



Стр  -359-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 23            28.08.2020. 

 
 

III 
   Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

           
            Чланом 36. 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 6. Пословника прописано је да се стална радна тела Скупштине образују као одбори 

и да је  Одбор за рад и развој месних заједница, пољопривреду и развој села. 
Имајући у виду наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, Статута општине Пландиште и Пословника 

Скупштине општине Пландиште у Одбор за рад и развој месних заједница, пољопривреду и развој села предложени 
су: 

 
1. Мануела Корња из Барица, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ; 
 

2. Милан Радић из Вршца, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
 

3. Игор Ђорђевски из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 
ДЕЦУ; 

 
4. Синиша Станојковски из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ и 
 

5. Страхиња Батинић, 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: 02-77/2020-I 
Дана: 28.08.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                       
                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                              Горан Доневски, дипл. економиста, 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 7. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 28.08.2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ОДБОРА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ 
 

I 
                У Одбор за представке и притужбе бирају се: 
 

1. Сава Савков из Пландишта, за председника, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“; 

2. Страхиња Брекић 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. Јован Рончевић из Велике Греде, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 
ДЕЦУ; 

5. Сања Грујин из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 
НАШУ ДЕЦУ. 

II 
      Председник и чланови Одбора за представке и притужбе 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 36. 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 7. Пословника прописано је да се стална радна тела Скупштине образују као одбори 

и да је  Одбор за представке и притужбе. 
Имајући у виду наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, Статута општине Пландиште и Пословника 

Скупштине општине Пландиште у Одбор за представке и притужбе предложени су: 
 

1. Сава Савков из Пландишта, за председника, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 
партија Србије (СПС)“; 

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

ДЕЦУ; 
4. Јован Рончевић из Велике Греде, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
5. Сања Грујин из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ. 
 

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: 02-78/2020-I 
Дана: 28.08.2020. године                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
ПЛАНДИШТЕ                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                
                                               Горан Доневски, дипл. економиста, 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 8. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 28.08.2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ОДБОРА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 
 
I 

                У Одбор за борбу против корупције бирају се: 
 

1. Олина Родић из Велике Греде, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 
ДЕЦУ; 

2. Радован Рокнић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
3. Дарко Чабиловски из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
4. Драгана Лукић Цветановић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ 

ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО; 
5. Милорад Стоилковски из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС)“. 
 

II 
      Председник и чланови Одбора за борбу против корупције бирају се на мандатни период за који су 

изабрани и одборници Скупштине општине Пландиште. 
 

III 
   Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
            Чланом 36. 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 8. Пословника прописано је да се стална радна тела Скупштине образују као одбори 

и да је  Одбор за борбу против корупције. 
Имајући у виду наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, Статута општине Пландиште и Пословника 

Скупштине општине Пландиште у Одбор за борбу против корупције предложени су: 
 

1. Олина Родић из Велике Греде, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 
ДЕЦУ; 

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

3. Дарко Чабиловски из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 
ДЕЦУ; 

4. Драгана Лукић Цветановић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ 
ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО; 

5. Милорад Стоилковски из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 
партија Србије (СПС)“. 

 
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: 02-79/2020-I 
Дана: 28.08.2020. године                                                                
ПЛАНДИШТЕ                                                                   

ПРЕДСЕДНИК 
       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                

                                                         Горан Доневски, дипл. економиста, 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 86. став 1. и члана 87. Пословника Скупштине 
општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште на седници 
одржаној дана 28.08.2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ 
 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за младе, као посебно стално радно тело Скупштине општине Пландиште (у даљем 
тексту: Савет) 

II 
            У Савет се бирају: 
1. Дејан Борисављевић из Пландишта, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ; 
2. Горан Родић из Купиника, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
3. Ела Нађ из Јерменовца, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
4. Јован Мандић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-

АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО; 
5. Андреа Чикара из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС)“. 
III 

Председник и чланови Савета бирају се на мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине 
општине Пландиште. 

IV 
Савет разматра: 

      - питања у вези са унапређивањем положаја младих,  
      - даје мишљења на предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина у областима од значаја за 

младе,  
      - иницира припрему пројеката и учешће Општине у пројектима и програмима за унапређење положаја младих,  
      - подстиче сарадњу Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових 

активности,  
      - даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или у целини финансирају из 

буџета Општине и прати њихово остваривање,  
      - иницира и учествује у изради стратегије и локалних акционих планова из области положаја младих, прати 

њихово остваривање, као и друге послове од интереса за младе, у циљу стварања услова за квалитетнији живот 
младих и њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва. 

 
V 

На начин рада, права и дужности председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета 
сходно се примењују одредбе Пословника и одлука Скупштине општине Пландиште, које се односе на стална радна 
тела, у складу са законом.  

VI 
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 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 63. став 1. Пословника прописано је да чланове сталних радних тела Скупштине предлажу 
одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у Скупштини. 
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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 86. став 1. Пословника прописано је да поред сталних радних тела предвиђених Пословником, 

Скупштина оснива посебна стална радна тела Скупштине, у складу са законом и Статутом. 
Чланом 87. став 1. Пословника прописана је надлежност Савета. 
Чланом 87. став 2. Пословника прописано је да Савет има председника и 4 члана, с тим што најмање 1/2 

чланова Савета морају бити старости од 15 до 30 година. 
Имајући у виду наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, Статута општине Пландиште и Пословника 

Скупштине општине Пландиште у Савет су предложени:  
1. Дејан Борисављевић из Пландишта, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ; 
2. Горан Родић из Купиника, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
3. Ела Нађ из Јерменовца, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
4. Јован Мандић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-

АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО; 
5. Андреа Чикара из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС)“. 
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: 02-80/2020-I 
Дана: 28.08.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Горан Доневски, дипл. економиста, 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 86. став 1. и члана 88. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште 
на седници одржаној дана 28.08.2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 
 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за родну равноправност, као посебно стално радно тело Скупштине општине 
Пландиште (у даљем тексту: Комисија). 

II 
            У Комисију се бирају: 

1. Владана Илијевски из Пландишта, за председника, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“; 
 
2. Мануела Корња из Барица, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
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3. Божидар Бућинац из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 
ДЕЦУ; 

 
4. Тибор Халас из Јерменовца, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 

 
5. Александар Величковски из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 
НАШУ ДЕЦУ. 

III 
Председник и чланови Комисије бирају се на мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине 

општине Пландиште. 
IV 

Комисија разматра: 
      - предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина са становишта унапређивања родне 

равноправности,  
- сагледава резултате вођења политике и извршавања аката Скупштине од стране извршних органа Општине 

и других органа и функционера одговорних Скупштини у погледу поштовања родне равноправности, посебно оних 
којима се остварује политика једнаких могућносати на нивоу Општине,  

- разматра локалне акционе планове из области родне равноправности и примене стандарда о равномерној 
заступљености жена и мушкараца на местима одлучивања у јавном и политичком животу Општине. 

 
V 

На начин рада, права и дужности председника и чланова Комисије и друга питања од значаја за рад Комисије 
сходно се примењују одредбе Пословника и одлука Скупштине општине Пландиште, које се односе на стална радна 
тела, у складу са законом.  

VI 
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 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 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 86. став 1. Пословника прописано је да поред сталних радних тела предвиђених Пословником, 
Скупштина оснива посебна стална радна тела Скупштине, у складу са законом и Статутом. 

Чланом 88. став 1. Пословника прописана је надлежност Комисије. 
Чланом 88. став 2. Пословника прописано је да Комисија има председника и 4 члана, с тим да најмање 3 

члана Комисије морају бити припадници мање заступљеног пола. 
Имајући у виду наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, Статута општине Пландиште и Пословника 

Скупштине општине Пландиште у Комисију су предложени: 
 

1. Владана Илијевски из Пландишта, за председника, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“; 
 

2. Мануела Корња из Барица, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
 

3. Божидар Бућинац из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 
ДЕЦУ; 

 
4. Тибор Халас из Јерменовца, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
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5. Александар Величковски из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ. 
 

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: 02-81/2020-I 
Дана: 28.08.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                       
                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
                                                                            
 

 
 
 
160 

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 86. став 1. и члана 89. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште 
на седници одржаној дана 28.08.2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 
 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за здравље, као посебно стално радно тело Скупштине општине Пландиште (у даљем 
тексту: Савет). 

II 
            У Савет се бирају: 

1. Др Адриана Микша из Барица, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 
ДЕЦУ; 

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

3. Др Марија Миленковић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 
ДЕЦУ; 

4. Југослав Јакић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
5. Раде Салапура из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-

АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО. 
III 

Председник и чланови Савета бирају се на мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине 
општине Пландиште. 

IV 
Савет разматра: 

             - питања и предлоге из области примарне здравствене заштите, као и из области развоја и 
унапређивања здравствених услуга у оквиру надлежности Општине;  

             - предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера ради спровођења друштвене 
бриге за здравље, обезбеђивање услова за обављање делатности здравствене установе, планирања и 
спровођења програма у области здравља и подизање свести о томе да је здравље врхунска вредност; 

         - разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и 
прикупљених доказа и утврђених чињеница; 
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 - о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, 

односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарујуће препоруке; 
 - разматра извештаје Заштитника права пацијената, прати остваривање права пацијената на 

територији Општине и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената и 
 - подноси Скупштини, као и министарству надлежном за послове здравља, годишњи извештај о 

свом раду и о предузетим мерама за заштиту права пацијената. 
 

V 
На начин рада, права и дужности председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета 

сходно се примењују одредбе Пословника и одлука Скупштине општине Пландиште, које се односе на стална радна 
тела, у складу са законом.  

VI 
Решење ступа на снагу даном доношење и ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о 

образовању Савета за здравље општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 31/2017). 
 

VII 
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 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 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 86. став 1. Пословника прописано је да поред сталних радних тела предвиђених Пословником, 
Скупштина оснива посебна стална радна тела Скупштине, у складу са законом и Статутом. 

Чланом 89. став 1. и 2. Пословника прописана је надлежност Савета. 
Чланом 89. став 3. Пословника прописано је да Савет има председника и 4 члана. 
Имајући у виду наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, Статута општине Пландиште и Пословника 

Скупштине општине Пландиште у Савет су предложени: 
1. Др Адриана Микша из Барица, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

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

ДЕЦУ; 
3. Др Марија Миленковић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
4. Југослав Јакић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
5. Раде Салапура из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-

АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО. 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Савета за здравље општине 

Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 31/2017). 
    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: 02-82/2020-I                  ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 28.08.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                   Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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На основу члана 35. 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 86. став 1. и члана 90. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште 
на седници одржаној дана 28.08.2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 
 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за праћење примене Етичког кодекса, као посебно стално радно тело Скупштине 
општине Пландиште (у даљем тексту: Савет). 

II 
            У Савет се бирају: 
1. Данило Лукић из Пландишта, за председника, на предлог Изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-

АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО; 
2. Војислав Ћурчић из Милетићева, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
3. Николина Јакововић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
4. Андреа Палатинуш Нађ из Јерменовца, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ; 
5. Радивој Милунић из Јерменовца,  за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ. 
III 

Председник и чланови Савета бирају се на мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине 
општине Пландиште. 

IV 
Надлежности Савета: 

        - праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији, 
пружање објашњења и давање мишљења у вези са његовом садржином,  

- праћење да ли се функционери Општине придржавају одредаба Етичког кодекса,  
- анализирање догађаја и појава од значаја за успешну примену Етичког кодекса, промовише 

његову примену преко средстава јавног информисања,  
- давање препоруке функционерима, грађанима и медијима, 
- давање савета и смерница у вези са пријављивањем приватног интереса одборника,  
- вођење евиденције о пријавама приватног интереса,  
- праћење извршавање обавезе пријављивања приватних интереса одборника и о томе сачињава 

извештај. 
V 

На начин рада, права и дужности председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета 
сходно се примењују одредбе Пословника и одлука Скупштине општине Пландиште, које се односе на стална радна 
тела, у складу са законом.  

VI 
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 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 63. став 1. Пословника прописано је да чланове сталних радних тела Скупштине предлажу 
одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у Скупштини. 
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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 86. став 1. Пословника прописано је да поред сталних радних тела предвиђених Пословником, 

Скупштина оснива посебна стална радна тела Скупштине, у складу са законом и Статутом. 
Чланом 90. став 1. и 2. Пословника прописана је надлежност Савета. 
Чланом 90. став 3. Пословника прописано је да Савет има председника и 4 члана. 
Имајући у виду наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, Статута општине Пландиште и Пословника 

Скупштине општине Пландиште у Савет су предложени: 
1.  Данило Лукић из Пландишта, за председника, на предлог Изборне листе ЗА БОЉУ ОПШТИНУ 

ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО; 
2. Војислав Ћурчић из Милетићева, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
3. Николина Јакововић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
4. Андреа Палатинуш Нађ из Јерменовца, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ; 
5. Радивој Милунић из Јерменовца,  за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ. 
   
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: 02-83/2020-I 
Дана: 28.08.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                            ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                 Горан Доневски, дипл. економиста, 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 86. став 1. и члана 91. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 35/2019), Скупштина општине Пландиште 
на седници одржаној дана 28.08.2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ 
 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Кориснички савет јавних служби, као посебно стално радно тело Скупштине општине 
Пландиште (у даљем тексту: Кориснички савет). 

II 
            У Кориснички савет се бирају: 

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

2. Бранка Ђукић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
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3. Радован Селаковић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
4. Золтан Керти из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
5. Весна Цеснак из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 

Србије (СПС)“. 
III 

Председник и чланови Корисничког савета бирају се на мандатни период за који су изабрани и одборници 
Скупштине општине Пландиште. 

IV 
Кориснички савет разматра: 

           - планове, програме и извештаје јавних служби,  
- остварени ниво обима и квалитета услуга јавних служби,  
- цене комуналних услуга, односно висину накнаде за услуге јавних служби и  
- о свом ставу извештава Скупштину и јавност. 

V 
На начин рада, права и дужности председника и чланова Корисничког савета и друга питања од значаја за рад 

Корисничког савета сходно се примењују одредбе Пословника и одлука Скупштине општине Пландиште, које се односе 
на стална радна тела, у складу са законом.  

VI 
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 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 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 86. став 1. Пословника прописано је да поред сталних радних тела предвиђених Пословником, 
Скупштина оснива посебна стална радна тела Скупштине, у складу са законом и Статутом. 

Чланом 91. став 1. Пословника прописана је надлежност Корисничког савета. 
Чланом 91. став 2. Пословника прописано је да Кориснички савет има председника и 4 члана. 
Имајући у виду наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, Статута општине Пландиште и Пословника 

Скупштине општине Пландиште у Кориснички савет су предложени: 
1.  Горан Микулић из Пландишта, за председника, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
2. Бранка Ђукић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
3. Радован Селаковић из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; 
4. Золтан Керти из Пландишта, за члана, на предлог Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 
5. Весна Цеснак из Пландишта,  за члана, на предлог Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 

Србије (СПС)“. 
   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: 02-84/2020-I                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 28.08.2020. године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ                                      Горан Доневски, дипл. економиста, с.р.                                               
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 На основу члана 65 став 3. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 

35/2019), Одбор за административно-мандатна питања, прописе и управу на седници одржаној дана 26.08.2020. године 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА, ПРОПИСЕ 

И УПРАВУ 
 

I 
                СТРАХИЊА БРЕКИЋ из Пландишта БИРА СЕ за заменика председника Одбора за административно-

мандатна питања, прописе и управу. 
 

II 
      Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 

                                                                                             

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА  
ПИТАЊА, ПРОПИСЕ И УПРАВУ  
Број: 02-72/2020-I 
Дана: 26.08.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                       

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 
                                                  Жељко Јакововић, 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 28.08.2020. 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 Дејан Борисављевић. 

 
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: 02-88/2020-I 
Дана: 28.08.2020. године      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ 
П л а н д и ш т е       Михај Микша, с.р. 
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  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 28.08.2020. 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 Дејан Борисављевић. 

 
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: 02-92/2020-I 
Дана: 28.08.2020. године 
П л а н д и ш т е 
                                                                                         

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ 
                                                                                                             Михај Микша, с.р. 
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На основу члана 60.став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016-др.закона, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 44.став 1. тачка 5. Закона о локалној 
саоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закона, 101/2016-др.закона и 47/2018), члана 
3. и 4. Правилника о садржини, начину издавања и вођења путних налога и начину вођења евиденције о 
издатим путним налозима („Службени гласник РС“, бр. 90/2016 и 7/2017) и члана 59. став 1. тачка 9. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) Председник општине 
Пландиште, донео је  

 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, 

САДРЖИНИ, НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И ВОЂЕЊА ПУТНИХ НАЛОГА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ 
О ИЗДАТИМ ПУТНИМ НАЛОЗИМА 

 
 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о коришћењу службених моторних возила, садржини, начину издавања и вођења 
путних налога и начину вођења евиденције о издатим путним налозима („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 10/2017) у члану 12. после става један, додаје се нови став који гласи: 

 
 „Председник општине Пландиште и Заменик Председника општине Пландиште имају право 

коришћења службеног возила општине Пландиште 24 часа.“ 
 
 

Члан 2. 
 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 110-4/2020-II 
Дана, 26.08.2020.године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
                                                      
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

    Јован Репац, мастер економиста, с.р. 
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