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54.
На основу члана 4. Уредбе о мерама за врема ванредног стања („Службени гласник РС”, бр.
31/2020-3, 36/2020-3, 38/2020-3, 39/2020-3, 43/2020-3, 47/2020-3, 49/2020-3), члана 1. Одлуке о посебним
мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским
објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС”, број 39/2020), члана 27.а став 2. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018 и 72/2019) и
члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), Општинско
веће општине Пландиште на седници одржаној дана 08.04.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о ослобађању плаћања закупнине за пословне просторе у јавној својини Општине Пландиште за
време трајања ванредног стања
Члан 1.
Закупци пословних простора у јавној својини Општине Пландиште којима је одлуком Владе
Републике Србије, а везано за проглашено ванредно стање, забрањено обављање делатости за време
трајања ванредног стања (угоститељски објекти, делатности старих заната, делатности пружања услуга)
ослобађају се од плаћања закупнине за пословне просторе почев од закупнине за месец март 2020. године,
закључно са месецом у коме се укида ванредно стање проглашено на територији Републике Србије.
Члан 2.
Уговори о закупу пословног простора закључени између Општине Пландиште и закупаца који су
ослобођени плаћања закупнине овом Одлуком, третираће се као уговори о уступању на коришћење
пословног простора без накнаде, за време трајања ванредног стања.
Члан 3.
Закупци који су ослобођени плаћања закупнине, по основу ове Одлуке дужни су да измире
трошкове комуналних услуга.
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Члан 4.
Закупци пословних простора који нису ослобођени плаћања закупнине овом Одлуком, своје
обавезе по рачунима за закуп пословног простора за период од 01.03.2020. године до краја месеца у коме се
укине ванредно стање на територији Републике Србије могу измирити према динамици плаћања утврђеној
посебним Анексом уговора о закупу.
За обавезе плаћања закупа које настану у периоду од проглашења ванредног стања на територији
Републике Србије до укидања ванредног стања неће се обрачунавати законска затезна камата.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и има се објавити у „Службеном листу Општине
Пландиште“.
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