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З А П И С Н И К 

 
          Са 51. седнице Општинског већа општине Пландиште одржане дана 

25.10.2021. године телефонским путем.  
          Седницу је сазвао Јован Репац, председник Општинског већа, због 

хитности, телефонским путем, за 25.10.2021. године са почетком у 13,50 
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 сталне буџетске резерве за потребе 

функционисања Штаба за ванредне ситуације. 
 
 

 
Тачка 1. Предлог Решења о употреби сталне буџетске резерве за  

               потребе функционисања Штаба за ванредне ситуације 
                

 
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 сталне буџетске резерве за потребе функционисања Штаба за 
ванредне, којим се утврђује следеће: 

 
„ОДОБРАВА СЕ исплата износа од укупно 786.000,00 динара за потребе 
Штаба за ванредне ситуације општине Пландиште из средстава утврђених 

Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2021. годину („Сл. лист oпштине 
Пландиште“, бр. 33/2020, 14/2021 и 27/2021), раздео 4, Програм 15 – 



Локална самоуправа, ПА 0010 – Стална буџетска резерва, функција 160, 

позиција 47, економска класификација 499111 – стална резерва  и да  се 
иста пренесу на раздео 4, Програм 15 – Локална самоуправа, ПА 0014 – 

Ванредна ситуација ( цивилна заштита), позиција 65, економска 
класификација 423 – Услуге по уговору и то за: 

 Агенција за чишћење објекта „БРИСКО ПАТРОЛА“, Црепаја 
(дератизација свих прилаза и локација у продавнице, мини 
маркете, апотеке и остале специјализоване радње на територији 

општине Пландиште у циљу спречавања даљег ширења вируса 
Ковид - 19, на основу Закључка општинског штаба за 

вандредне ситуације бр. 06-149/2021-II од 19.10.2021. године и 
Уговора број 404-104/2021-II од 21.10.2021. године у износу од 
786.000,00 динара без ПДВ-а.“ 

 

Након изјашњавања, председник Општинског већа констатовао је да је 

једногласно донето 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби сталне буџетске резерве за потребе функционисања  
Штаба за ванредне ситуације  

 

          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 14,20 часова. 

  
 

 
 
Записничар:                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
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