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З А П И С Н И К 

 
          Са 50. седнице Општинског већа општине Пландиште одржане дана 

19.10.2021. године телефонским путем.  
          Седницу је сазвао Јован Репац, председник Општинског већа, због 

хитности, телефонским путем, за 19.10.2021. 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 Решења о употреби текуће буџетске резерве за потребе Дома 

здравља „1. октобар“ Пландиште. 
 
 

 
Тачка 1. Предлог Решења о о употреби текуће буџетске резерве за  

       потребе Дома здравља „1. октобар“ 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 Дома здравља „1. октобар“ 
Пландиште, којим се утврђује следеће: 

 
„ОДОБРАВА СЕ исплата износа од 450.000,00 динара за измирење 
фактуре Платан БМ 013 ДОО у износу од 450.000,00 динара за 
спровођење Пројекта покрајинске владе АП Војводине „Бори се као жена – 
прва мамографија односно за услуге смештаја и исхране три здравствена 



радника која су ангажована на Пројекту Покрајинске владе АП Војводине 
„Бори се као жена – прва мамографија“, 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 – Локална самоуправа, ПА 0009 – Текућа буџетска резерва, 
функција 160, позиција 46/0, економска класификација 499121 – текућа 
резерва и да се иста пренесу на раздео 4, Програм 12 – Здравствена 
заштита, ПА 0002 – Функционисање установа примарне здравствене 
заштите, нова позиција 113/2, економска класификација 426 – Материјал 
у износу од 450.000,00 динара.“ 

Након изјашњавања, председник Општинског већа констатовао је да је 

једногласно донето 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби текуће буџетске резерве за потребе 
Дома здравља „1. октобар“ 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 12,40 часова. 

  
 

 
 
Записничар:                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                             

Магдалена Тошић, дипл. правник                        Јован Репац, мастер економиста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


