
   

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Година XXXI Број 20 30.11.2015. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
163.                                                                                                                                  

                  На основу члана 135. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 

107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон и 93/2014), 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 

83/2014-др. закон)  и члана  40. став 1. тачка 10. Статута Општине Пландиште („Службени лист 

Општине Пландиште“, бр 16/2008, 19/2012 и 3/2015), Скупштина Општине Пландиште, на седници 

одржаној дана       30.11.2015. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА  
„1. ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ 

 

I 

                  Др МАРИЈА МАРКОВИЋ, специјалиста интерне медицине из Пландишта, РАЗРЕШАВА 

СЕ  дужности директора Дома здравља „1. октобар“ Пландиште на лични захтев са 30.11.2015. 

године. 

 

II                   

                  Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 135. Закона о здравственој заштити ( „Сл. гласник РС“, број 107/2005, 72/2009 - др. 

закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон и 93/2014),  утврђено је да дужност 

директора здравствене установе  престаје  пре истека мандата, између осталог, на лични захтев.  

 

Др Марија Марковић, специјалиста интерне медицине из Пландишта,  која је именована за 
директора Дома здравља „1. октобар“ Пландиште Решењем Скупштине општине Пландиште број 
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02-5/2015-I  од  29.05.2015. године („Сл. лист општине Пландиште“, број 9/2015), поднела је 
неопозиву оставку на место директора из личних разлога. 

 
           Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 

24.11.2015. године утврдила је Предлог Решења о разрешењу  директора Дома здравља „1. 

октобар“ Пландиште.     

 

           У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
 
 
Доставити: 
 
 

1. Др Марији Марковић, Пландиште, 
2. Дому здравља „1. Октобар“ Пландиште, 
3. Општинској управи, Одсеку за друштвене делатности и повереничке послове и 
4. Архиви. 

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-117 /2015-I 
Дана: 30.11.2015. године 
П л а н д и ш т е 
 

 

                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                       Зоран Воркапић, мастер машинства, с.р. 
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164. 

                  На основу члана 134. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 

107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон и 93/2014), 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 

83/2014-др. закон)  и члана  40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута Општине Пландиште 

(„Службени лист Општине Пландиште“, бр 16/2008, 19/2012 и 3/2015), Скупштина Општине 

Пландиште, на седници одржаној дана 30.11.2015. године, донела је  

 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА  
„1. ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ 

 

 

I 

                  Др мед. Драго (Богдан) Божић из Новог Сада, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности 

директора Дома здравља „1. октобар“ Пландиште на период од 6 месеци почев од   01.12.2015. 

године. 

 

II                   

                  Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

                  Чланом 134. став 1. и 2. Закона о здравственој заштити ( „Сл. гласник РС“, број 107/2005, 
72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон и 93/2014),  утврђено је 
да вршиоца дужности директора здравствене установе именује оснивач на период од 6 месеци у 
случају када управни одбор не изврши избор кандидата за директора здравствене установе. Истим 
чланом утврђено је да се услови за избор, права, обавезе и одговорности директора односе  и на 
вршиоца дужности. 
 
        Кандидат за вршиоца дужности директора др мед. Драго (Богдан) Божић, са адресом 
становања Нови Сад, Теодора Павловића 8, рођен је 11.07.1955. године  у Медни, Мркоњић Град -
БИХ  (Копија личне карте  број 004653513 издата у  Полицијској управи Нови Саду). Кандидат има 
високу стручну спрему, завршио је  Медицински факултет Универзитета у Новом Саду 26.05.1980. 
године  (Оверена копија Дипломе Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду,  број 
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3025/1434 од 10.2.1988. године). Специјализирао је физикалну медицину и рехабилитацију   
21.06.1990. године (Оверена копија Дипломе Медицинског факултета  Универзитета у Београду,  
број 180/311 од 21.06.1990. године). Последипломске студије  и ужу специјализацију  из 
реуматологије  завршио је у Београду 1994. године (Оверена копија Дипломе о стеченом  стручном 
називу специјалисте уже специјализације Медицинског факултета Универзитета у Београду, број  
266 од 07.04. 1994. године). Има  више од пет година радног стажа у области здравствене заштите – 
од 1980. до 1987. године радио је у Дому здравље Пландиште у општој пракси, од 1987. године до 
1995. у Институту за физикалну медицину и рехабилитацију и реуматологију Игало и од 1995. године 
ради у Специјалистичкој лекарској ординацији „Праксис“  у Новом Саду  (Потврда Специјалистичке 
ординације „Праксис“ Нови сад  од 19.11.2015. године).   
 
                  Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној 

дана 24.11.2015. године утврдила је Предлог Решења о именовању  вршиоца дужности дирекора 

Дома здравља „1. oктобар“ Пландиште.     

 

                  У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

                  Доставити: 
 

1. Др Драги Божићу, Нови Сад, Теодора Павловића 8, 
2. Дому здравља „1. oктобар“ Пландиште, 
3. Општинској управи, Одсеку за друштвене делатности и повереничке послове и 
4. Архиви. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-118/2015-I 
Дана: 30.11.2015. године             
П л а н д и ш т е 
 

     

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                 Зоран Воркапић, мастер машинства, с.р. 
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165.  

           На основу члана 55.  став 3.  тачка 4 Закона о основама о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење и 
68/2015) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници 
одржаној 30.11.2015. године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 

 
 
I 
 

РАЗРЕШАВА СЕ  члан  Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, 
ДРАГАН ЈАЋИМОВСКИ из Пландишта, који je именован као представник локалне самопураве, пре 
истека мандата. 

 
 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Чланом 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да  мандат чланова  
школског одбора траје четири године  и да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, 
пре истека мандата, поједине чланове  када овлашћени предлагач покрене  иницијативу  за 
разрешење  члана органа управљања због престанка  основа по коме је именован  у орган 
управљања. 

 
Драган Јаћимовски  из Пландишта, именован је за члана Школског одбора Основне школе 

„Доситеј Обрадовић“ Пландиште, Решењем Скупштине општине Пландиште, број:  02-30/2014- I од 
23.05.2014. године („Сл лист општине Пландиште“, број: 8/2014).     
   
           Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 
24.11.2015. године, као овлашћени предлагач, а на предлог појединих одборничких група у 
Скупштини општине Пландиште, утврдила је Предлог Решења о разрешењу члана  Школског одбора 
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште и доставила га Скупштини Општине Пландиште на 
разматрање и усвајање.  
    
           У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
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           У смислу члана 54. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), ово 
решење је коначно у управном поступку.  
                        
           Решење доставити: 
 
1. Драгану Јаћимовски, Пландиште, 
2. ОШ  „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, 
3. Одсеку за друштвене делатности и повереничке послове  и 
4. Архиви. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-81/2015-I 
Дана: 30.11.2015. године 
П л а н д и ш т е 
 
 

                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                             Зоран Воркапић , мастер машинства, с.р. 
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166. 

           Нa основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење и 68/2015), члана 40. 
став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  („Службени лист општине Пландиште“, 
број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 30.11.2015. 
године, донела је 
 
 

                                                            Р Е Ш Е Њ Е 
                                 О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
I 
 

           ИМЕНУЈЕ СЕ  за члана  Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“  Пландиште 
МИРОСЛАВ НИЧЕВСКИ из Пландишта, Војводе Путника 66, као представник локалне самоуправе. 

 
 

II 
 
           Мандат именованог траје до истека мандата Школског одбора Основне школе „Доситеј 
Обрадовић“  Пландиште  именованог Решењем Скупштине општине Пландиште, број:  02-30/2014-I 
од 23.05.2014. године („Сл лист општине Пландиште“, број 8/2014).     
  

 
III 
 

           Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 

                                               O б р а з л о ж е њ е 
 
 
           Чланом 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број:  72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), утврђен је састав и 
именовање ограна управљања школа - школског одбора. Чланове школског одбора предлажу 
Наставничко веће, из реда запослених, Савет родитеља, из реда родитеља  и јединица локалне 
самоуправе. Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача. 

Локална самоуправа, као овлашћени предлагач, предложила је  да се за члана Школског 
одбора  Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште  именује Мирослав Ничевски из 
Пландишта, Војводе Путника 66, што је у складу са  чланом 54.  Закона о основама система 
образовања и васпитања  („Службени гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - 
аутентично тумачење и 68/2015). За именованог су прибављени подаци из казнене евиденције МУП 
Србије којим се потврђује да исти нема осуде са правним последицама (Подаци из казнене 
евиденције МУП, Дирекција  полиције, Полицијска управа Панчево, стр.пов. број: 235-2157/15 од 05. 
октобра  2015. године). 
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           Чланом 55. став 4. Закона о основама о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење и 68/2015) 
предвиђено је да изборни период новоименованог појединог члана  органа управљања  траје до 
истека мандата органа управљања. 

Нацинални савет румунске националне мањине  дао је позитивно мишљење на именовање 
Мирослава Ничевски под  бројем 234/15 од 15.10.2015. године, што је у складу са чланом 54. став 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања  („Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015).  

Национални савет мађарске националне мањине није доставио мишљење у року од 15 дана 
од дана подношења захтева. Чланом 54. став 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 
68/2015) предвиђено је да уколико национални савет националне мањине не достави мишљење  у 
року од 15 дана  од дана пријема захтева, сматра се да је мишљење дато. 
 
           Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 
24.11.2015. године утврдила је Предлог Решења о именовању  члана Школског одбора Основне 
школе „Доситеј Обрадовић“  Пландиште и доставила га Скупштини Општине Пландиште на 
разматрање и усвајање.     
 
           У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
           У смислу члана 54. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), 
ово решење је коначно у управном поступку. 
 
           Решење доставити: 
 

1. Мирославу Ничевском из Пландишта, Војводе Путника 66,  
2. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, 
3. Одсеку за друштвене делатности и повереничке послове и 
4. Архиви. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-82/2015-I 
Дана: 30.11.2015. године       
П л а н д и ш т е 
 

                                                                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                           Зоран Воркапић, мастер машинства, с.р. 
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           На основу члана 55.  став 3.  тачка 4. Закона о основама о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 
68/2015)  и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници 
одржаној 30.11.2015. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
 

I 
 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови  Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште,  који су именовани као представници локалне самопураве, пре истека мандата: 

 
 
1. Тијана Тркља из Пландишта и 
2. Наталија Деме Ракић из Јерменоваца. 
 
 
 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
 

Чланом 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да  мандат чланова 
управног одбора траје четири године  и да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, 
пре истека мандата, поједине чланове  када овлашћени предлагач покрене  иницијативу  за 
разрешење  члана органа управљања због престанка  основа по коме је именован  у орган 
управљања. 

 
Тијана Тркља из Пландишта  и Наталија Деме Ракић из Јерменоваца, именоване су за 

чланове Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште Решењем 
Скупштине општине Пландиште, број: 02-29/2014-I  од 23.05.2014. године („Службени лист општине 
Пландиште број 8/2014),  као представници локалне самоуправе.   
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           Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 
24.11.2015. године, као овлашћени предлагач, а на предлог појединих одборничких група у 
Скупштини општине Пландиште, утврдила је Предлог Решења о разрешењу два члана Управног 
одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште и доставила га Скупштини Општине 
Пландиште на разматрање и усвајање.  
    
           У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
           У смислу члана 54. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), ово 
решење је коначно у управном поступку.  
 
                        
           Решење доставити: 
 
 
5. Тијани Тркљи, Пландиште, 
6. Наталији Деме Ракић, Јерменовци, 
7. Предшколској установи  „Срећно детињство“ Пландиште, 
8. Одсеку за друштвене делатности и повереничке послове  и 
9. Архиви. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-77/2015-I 
Дана: 30.11.2015. године 
П л а н д и ш т е 
 
 
. 
            
 

                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                        Зоран Воркапић, мастер машинства, с.р. 
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           Нa основу члана 54. и 55. Закона о основама о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), члана 
40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште  („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 
30.11.2015. године, донела је 
 

                                                    Р Е Ш Е Њ Е 
                 О ИМЕНОВАЊУ  ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ  ОДБОРА  

          ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ 
 

I 
 

           ИМЕНУЈУ СЕ  за чланове  Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште, као представници локалне самоуправе: 
 

1. ЈОВАН ИЛИЋ из Банатског Соколца, Школска 8, 
2. ДУШАН ВЕЗМАР  из Милетићева, Крајишка 11 и 
3. БИЉАНА МИЛОШЕВСКИ из Пландишта, Војводе Путника 66, 

 
II 

 
            Мандат именованих траје до истека мандата Управног  одбора Предшколске установе 
„Срећно детињство“ Пландиште именованог Решењем Скупштине општине Пландиште број:  02-
29/2014-I  од 23.05.2014. године („Службени лист општине Пландиште“, број: 8/2014).    
 

III 
 

            Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

                                               O б р а з л о ж е њ е 
 
           Чланом 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђен је састав и именовање 
ограна управљања управног  одбора. Чланове Управног одбора предлажу васпитно-образовно веће, 
из реда запослених, савет родитеља, из реда родитеља  и јединица локалне самоуправе. 
Скупштина општине одлучује решењем о предлогу овлашћених предлагача. 
           Локална самоуправа, као овлашћени предлагач, предложила је  да се за чланове Управног 
одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште именују Јован Илић из Банатског 
Соколца, Школска 8, Душан Везмар из Милетићева, Крајишка 11  и Биљана Милошевски из 
Пландишта, Војводе Путника 66, као представници локалне самоуправе,  што је у складу са  чланом 
54.  Закона о основама система образовања и васпитања  („Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015). За именоване су прибављени подаци из казнене 
евиденције МУП Србије којим се потврђује да исти немају осуде са правним последицама (Подаци 
из казнене евиденције МУП, Дирекција  полиције, Полицијска управа Панчево, стр.пов. број: 235-
2104/15 од 01. октобра  2015. године и Подаци из казнене евиденције МУП, Дирекција  полиције, 
Полицијска управа Панчево, стр.пов. број: 235-2157/15 од 05. октобра  2015. године). 
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Нациoнални савет румунске националне мањине  дао је позитивно мишљење на именовање 
Јована Илића, Душана Везмара и Биљане Милошевски под  бројем 235/15 од 15.10.2015. године, 
што је у складу са чланом 54. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања  („Сл. 
гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015).  

Национални савет мађарске националне мањине није доставио мишљење у року од 15 дана 
од дана подношења захтева. Чланом 54. став 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 
68/2015) предвиђено је да уколико национални савет националне мањине не достави мишљење  у 
року од 15 дана  од дана пријема захтева, сматра се да је мишљење дато. 
           Чланом 55. став 4. Закона о основама о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) предвиђено 
је да изборни период новоименованог појединог члана  органа управљања  траје до истека мандата 
органа управљања. 
           Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 
24.11.2015. године утврдила је Предлог Решења о именовању три члана Управног одбора 
Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште и доставила га Скупштини Општине 
Пландиште на разматрање и усвајање.     
           У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења. 
           У смислу члана 54. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), ово 
решење је коначно у управном поступку. 
 
 
 
           Решење доставити: 
 

5. Јовану Илићу из Банатског Соколца, Школска 8, 
6. Душану Везмару из Милетићева, Крајишка 11,  
7. Биљани Милошевски из Пландишта, Војводе Путника 66, 
8. Предшколској установи „Срећно детињство“ Пландиште, 
9. Одсеку за друштвене делатности и повереничке послове и 
10. Архиви. 

 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-78/2015-I 
Дана: 30.11.2015. године          
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК    
                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                       Зоран Воркапић, мастер машинства, с.р. 
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