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29. 
 

На основу чл. 64. Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) 
чл. 14. став 1. тачка 3. и чл. 18. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/2003 и 12/2006),  
Правилника о попису имовине и обавеза („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 125/2003 и 12/2006) и члана 40. 
став 1. тачка 31. Статута општине Пландиште  („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), 
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 16.03.2018. године доноси  

 
О  Д  Л  У  К  У 

О УНОСУ ПОДАТАКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 

Члан 1. 
 
Надлежно одељење Општинске управе општине Пландиште извршиће унос података нефинансијске 

имовине у сталним средствима, односно некретнина у пословне књиге општине  Пландиште. 
Усаглашавања и књижења се имају извршити са стањем на дан 31.12.2017. године. 
 
 

Члан 2. 
 
Задужују се сви индиректни корисници (и то: МЗ Пландиште вредност у износу од 13.759 хиљада динара 

који се водио на конту 011100 Зграде и грађевински објекти,  МЗ Велика Греда у вредности од  22.996 хиљада 
динара који се водио на конту 011100 Зграде и грађевински објекти,  МЗ Милетићево вредност у износу од 71 
хиљада динара који се водио на конту 011100 Зграде и грађевински објекти  и Предшколска установа „Срећно 
детињство“ Пландиште у вредности од 7.670 хиљада динара који се водио на конту 011100 Зграде и 
грађевински објекти),  корисници буџета Општине  (ОШ „Д. Обрадовић“ Пландиште, ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
Хајдучица и ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда) и  јавна предузећа  односно   ЈП „Полет“ Пландиште   
чија се сва некретнина води као власништво  Републике Србије, да у складу са овом Одлуком,  ускладе своје 
књиговодствене евиденције, то јест да изврше искњижења оних  некретнина које су унете у јавну својину 
Општине Пландиште а воде се у њиховим пословним књигама, као и некретнине (грађевински објекти) на 
којима по Закону о јавној својини не могу бити носиоци права јавне својине, али имају право коришћења, у ком 
смислу се обавезују да ускладе ванбилансну евиденцију о истим. 

Књижења се врше са стањем на дан 31.12.2017. године.  
 
 

Члан 3. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“. 
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