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На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени 
гласник РС“, број 15/2016, 68/2020 и 136/2020),  члана 9в. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање 
заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, број 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 
111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020 и 145/2020), на основу 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 и 63/2020), члана 
27а 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 и 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Пландиште са изменама и допунама број 06-134/2020-II од 17.11.2020 године, члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016 - др.закон и 
47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 
30/2018), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 18.12.2020. године донела је 

 
О Д Л У К У 

О УМАЊЕЊУ ЦЕНА ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 
Члан 1. 

Закупци пословних простора у јавној својини Општине Пландиште којима је Уредбом Владе 
Републике Србије, а везано за мере спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19, ограничено и 
скраћено радно време (трговине на мало, угоститељски објекти, делатности старих заната и делатности 
пружања услуга) умањује се плаћање закупнине за пословне просторе за 30%, почев од закупнине за месец 
Новембар 2020. године и умањује се плаћање закупнине за пословне просторе за 70%, почев од закупнине 
за месец Децембар 2020. године, закључно са месецом укидања превентивних мера донетих од стране 
Владе Републике Србије за спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19. 

 
Члан 2. 

Закупци којима је процентуално умањено ослобођање плаћања закупнине, по основу ове Одлуке 
дужни су да измире трошкове комуналних услуга. 

 
Члан 3. 

Закупци пословних простора којима није процентуално умањено плаћање закупнине овом Одлуком, 
своје обавезе по рачунима за закуп пословног простора за период од 01. новемра. 2020. године до укидања 
превентивних мера донетих од стране Владе Републике Србије за спречавања и сузбијања заразне болести 
COVID-19 могу измирити према динамици плаћања утврђеној посебним Анексом уговора о закупу.  

 
Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине 
Пландиште“. 
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