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З А П И С Н И К 

 
          Са 49. седнице Општинског већа општине Пландиште одржане дана 

13.10.2021. године телефонским путем.  
          Седницу је сазвао Јован Репац, председник Општинског већа, због 

хитности, телефонским путем, за 13.10.2021. године са почетком у 12,05 
часова.  
          По усменом овлашћењу Јована Репца, председника Општинског већа, 

Радован Селаковић је о одржавању седнице, o предложеном дневном реду, као и 
о садржају аката непосредно обавестио Душана Ћурчића, заменика 

председника Општине, а телефонским путем чланове Општинског већа Бојану 
Стојановић, Зорана Петровића, Тању Петровић, Мирјана Грбића и Роберта 

Морица.  
          На овој седници разматран је следећи 
 

 
Д Н Е В Н И     Р Е Д 

 
1. Предлог Закључка о расписивању Конкурса за новчану помоћ 

студентима прве године основних студија са територије Општине 
Пландиште за школску 2021/2022 годину, 

2. Предлог Закључка о расписивању Конкурса за новчану помоћ 

студентима прве године мастер и докторских студија са територије 
Општине Пландиште за школску 2021/2022 годину, 

3. Предлог Одлуке да се износ апропријације коју није могуће 
искористити пренесе у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. 

став 12. Закона о буџетском систему и 
4. Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве за потребе 

Општинске управе Пландиште. 

 
 

 
Тачка 1. Предлог Закључка о расписивању Конкурса за новчану  

               помоћ студентима прве године основних студија са  
               територије Општине Пландиште за школску 2021/2022 годину  
                

 



Председник Општинског већа, Јован Репац и заменик председника Општине 

Душан Ћурчић изјаснили су се непосредно, док су се чланови Општинског већа 
Бојана Стојановић, Зоран Петровић, Тања Петровић, Мирјан Грбић и Роберт 

Мориц изјаснили појединачно телефонским путем о Предлогу Закључка о 
расписивању Конкурса за новчану помоћ студентима прве године основних 

студија са територије Општине Пландиште за школску 2021/2022 годину, којим 
се утврђује следеће: предмет конкурса, услови за доделу новчане помоћи, 

потребна документација, рок за подношење докумената, поступак и конкурсни 
обрасци. 
 Конкурсом је утврђено да право на доделу новчане помоћи имају 

студенти: „који испуњавају следећа услове: 

  „да су уписали прву годину студија првог степена (основне академске или 

основне струковне студије) на високошколским установама чији је 

оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 

самоуправе,  

 да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 

месеци пре расписивања Конкурса,  

 да први пут уписују прву годину студија првог степена (основне академске 

или основне струковне студије) на високошколским установама чији је 

оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 

самоуправе и 

 да нису у радном односу.“ 

Конкурс ће бити отворен од 13.10.2021. до 15.11.2021. године. 

 
 
Након изјашњавања, председник Општинског већа констатовао је да је 

једногласно донет 
 

З А К Љ У Ч А К 
о расписивању Конкурса за новчану помоћ студентима  

прве године основних студија са територије Општине Пландиште  
за школску 2021/2022 годину 

 

          Закључак се прилаже записнику и чини његов саставни део. 
 

 
Тачка 2. Предлог Закључка о расписивању Конкурса за новчану  

               помоћ студентима прве године мастер и докторских студија са  
               територије Општине Пландиште за школску 2021/2022 годину  
                

 
Председник Општинског већа, Јован Репац и заменик председника Општине 

Душан Ћурчић изјаснили су се непосредно, док су се чланови Општинског већа 
Бојана Стојановић, Зоран Петровић, Тања Петровић, Мирјан Грбић и Роберт 



Мориц изјаснили појединачно телефонским путем о Предлогу Закључка о 

расписивању Конкурса за новчану помоћ студентима прве године мастер и 
докторских студија са територије Општине Пландиште за школску 2021/2022 

годину, којим се утврђује следеће: предмет конкурса, услови за доделу новчане 
помоћи, потребна документација, рок за подношење докумената, поступак и 

конкурсни обрасци. 
 Конкурсом је утврђено да право на доделу новчане помоћи имају 

студенти: „који испуњавају следећа услове: 

  да су уписали прву годину мастер студија или прву годину докторских 
студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, 

аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, 

 да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 
месеци пре расписивања конкурса, 

 да први пут уписују прву годину мастер студија или прву годину 
докторских студија на високошколским установама чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе   

 да нису у радном односу.“ 
 

Конкурс ће бити отворен од 13.10.2021. до 15.11.2021. године. 

 
 

Након изјашњавања, председник Општинског већа констатовао је да је 
једногласно донет 

 

З А К Љ У Ч А К 
о расписивању Конкурса за новчану помоћ студентима  

прве године мастер и докторских студија са територије Општине 
Пландиште за школску 2021/2022 годину 

 
          Закључак се прилаже записнику и чини његов саставни део. 
 

 
Тачка 3. Предлог Одлуке да се износ апропријације коју није  

              могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву  
              у складу са чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему  

 
Председник Општинског већа, Јован Репац и заменик председника Општине 
Душан Ћурчић изјаснили су се непосредно, док су се чланови Општинског већа 

Бојана Стојановић, Зоран Петровић, Тања Петровић, Мирјан Грбић и Роберт 
Мориц изјаснили појединачно телефонским путем о Предлогу Одлуке да се износ 

апропријације коју није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву у 
складу са чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему, којом се утврђује 

следеће: 
 

„У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2021. годину („Сл. лист 

Општине Пландиште“, бр. 33/2020, 14/2021 и 27/2021) са Раздела 4 – 



Општинска управа општине Пландиште, Програм – 2 – Комунална делатност, 

Пројекат П/1102 - 5002 – Изградња капеле у Хајдучици, функција 160, средства 
на позицији 58, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, 

умањују се за: „2.000.000,00“.“ 
 

Као и следеће: 
 

„Средства из члана 1. ове Одлуке у укупном износу од 2.000.000,00 
динара преносе се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 4 – 
Општинска управа општине Пландиште, Програм 15 - Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска класификација 0602, Програмска активност 0602-0009 
- Текућа буџетска резерва, позиција 46, економска класификација 499121 и 

користиће се за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које 
нису предвиђена средства у довољном обиму.“ 

 
 

Након изјашњавања, председник Општинског већа констатовао је да је 
једногласно донета 
 

О Д Л У К А 
да се износ апропријације коју није могуће искористити пренесе у 

текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. став 12. Закона о 
буџетском систему  

 
          Одлука се прилаже записнику и чини његов саставни део. 
 

 
Тачка 4. Предлог Решења о о употреби текуће буџетске резерве за  

       потребе Општинске управе Пландиште 
                

 
Председник Општинског већа, Јован Репац и заменик председника Општине 
Душан Ћурчић изјаснили су се непосредно, док су се чланови Општинског већа 

Бојана Стојановић, Зоран Петровић, Тања Петровић, Мирјан Грбић и Роберт 
Мориц изјаснили појединачно телефонским путем о Предлогу Решења о 

употреби текуће буџетске резерве за потребе Општинске управе Пландиште, 
којим се утврђује следеће: 

 
 „ОДОБРАВА СЕ исплата износа од 2.000.000,00 динара за редовно 
функционисање из  средстава утврђених Одлуком о буџету Општине Пландиште 
за 2021. годину („Сл. лист oпштине Пландиште“, бр. 33/2020, 14/2021 и 
27/2021), у оквиру раздела 4, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
ПА 0009 – Текућа буџетска резерва, функција 160, позиција 46/0, економска 
класификација 499121 – текућа резерва  и да се иста пренесу на раздео 3, 
Програм 16 – Политички систем  локалне самоуправе, Програмска активност 
0002 – Функционисање извршних органа, функционална класификација 111, 
позиција 13,  економска класификација 423  – Услуге по уговору у укупном 



износу од 600.000,00  динара – Извор 01, позиција 14, економска 
класификација 425  – Текуће поправке и одржавање у укупном износу од 
400.000,00  динара – Извор 01 и на  раздео 3, Програм 16 – Политички систем 
локалне самопуправе, Програмска активност 0001 – Функционисање 
скупштине, функционална класификација 111, позиција 5,  економска 
класификација 423  – Услуге по уговору у укупном износу од 1.000.000,00 
динара – Извор 01.“ 

Након изјашњавања, председник Општинског већа констатовао је да је 
једногласно донето 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби текуће буџетске резерве за потребе 

Општинске управе Пландиште 
 
          Решење се прилаже записнику и чини његов саставни део. 

 
 

 
Службена белешка о изјашњавању Општинског већа се прилаже 

записнику и чини његов саставни део. 
 
 

          Председник Општинског већа закључио је седницу Већа у 12,45 часова. 
  

 
 

 
Записничар:                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                             
Магдалена Тошић, дипл. правник                        Јован Репац, мастер економиста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


