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100. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони и 47/2018)  и члана 40. став 1. тачка 49. и члана 47. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 25. Одлуке о 
месним заједницама („Службени лист општине Пландиште“, бр. 11/2019), Скупштина општине Пландиште 
на седници одржаној дана 21.06.2019. године донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 

I 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на 
територији општине Пландиште (у даљем тексту: Изборна комисија) у саставу: 
 

1. - Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта, председник Изборне комисије. 
- Страхиња Брекић, дипл. правник из Пландишта, заменик председника Изборне комисије.  

2. - Ленуца Богдановић из Маргите, члан Изборне комисије, 
- Драгана Мандић из Пландишта, заменик члана Изборне комисије,  

3. - Светлана Тадић из Пландишта, члан Изборне комисије, 
- Весна Стојановски из Хајдучице, заменик члана Изборне комисије,  

4. - Зоран Брдар из Пландишта, члан Изборне комисије, 
- Драгослав Аврамовић из Пландишта, заменик члана Изборне комисије,  

5. - Душица Чабиловски из Пландишта, члан Изборне комисије, 
6. - Јожеф Борош из Пландишта, заменик члана Изборне комисије,  

 
II 

 
ИМЕНУЈЕ СЕ Магдалена Тошић, дипл правник из Пландишта, за секретара Изборне комисије. 

       
ИМЕНУЈЕ СЕ Шара Шош, дипл правник из Јерменовца, за заменика секретара Изборне комисије. 

 
III 
 

Председник, чланови и секретар Изборне комисије, као и њихови заменици именују се на четири године. 
  

IV 
 

Изборна комисија спроводи изборе за чланове савета месних заједница на основу одредби Статута 
општине Пландиште, Одлуке о месним заједницама на територији општине Пландиште и статута месних 
заједница. 
 

V 
 

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

 
Чланом 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 

- др. закони, 101/2016 - др. закони и 47/2018) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, 
обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
Чланом 40. став 1. тачка 49. Статута општине 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, а чланом 47. став 1, 2. и 4. Статута општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и чланом 25. став 1, 2. и 3. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист општине Пландиште“, бр. 11/2019) прописано је да Изборну комисију за 
спровођење избора за чланове савета месних заједница чине председник и најмање четири члана које 
именује Скупштина, да Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине који учествује у 
раду Изборне комисије без права одлучивања и да председник, чланови Изборне комисије и секретар имају 
заменике. 
 

Члан 47. став 3. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члан 
25. став 4. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Пландиште“, бр. 11/2019) предвиђа да се 
председник, чланови Изборне комисије и секретар именују на четири године, а по истеку мандата могу бити 
поново именовани.  

 
Члан 47. став 5. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члан 

25. став 5. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Пландиште“, бр. 11/2019)  прописује да 
се за председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне  комисије  именују    
лица  која  имају  стечено  високо  образовање  из научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са 
најмање три година радног искуства у струци. 
Члан 48. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члан 26. Одлуке 
о месним заједницама („Службени лист општине Пландиште“, бр. 11/2019) прописује задатке и овлашћења, 
односно надлежност Изборне комисије.  
 

Имајући у виду горе наведено у Изборну комисију се предлажу: 
 

1.   -  Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта, за председника Изборне комисије. 
      -  Страхиња Брекић, дипл. правник из Пландишта, за заменика председника Изборне комисије.  
2.   -  Ленуца Богдановић из Маргите, за члана Изборне комисије, 
      -  Драгана Мандић из Пландишта, за заменика члана Изборне комисије,  
3.   -  Светлана Тадић из Пландишта, за члана Изборне комисије, 
      -  Весна Стојановски из Хајдучице, за заменика члана Изборне комисије,  
4.   -  Зоран Брдар из Пландишта, за члана Изборне комисије, 
      -  Драгослав Аврамовић из Пландишта, за заменика члана Изборне комисије,  
5.   -  Душица Чабиловски из Пландишта, за члана Изборне комисије, 
      -  Јожеф Борош из Пландишта, за заменика члана Изборне комисије,  
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За секретара Изборне комисије предлаже се Магдалена Тошић, дипл правник из Пландишта, а за 
заменика секретара Изборне комисије Шара Шош, дипл правник из Јерменовца. 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана 20.06.2019.. 
године утврдила је Предлог Решења о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница на територији општине Пландиште и доставља га Скупштини општине Пландиште 
на разматрање и усвајање.     
         
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-34/2019-I 
Дана: 21.06.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


