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З А П И С Н И К 

 
          Са 53. седнице Општинског већа општине Пландиште одржане дана 

01.11.2021. године телефонским путем.  
          Седницу је сазвао Јован Репац, председник Општинског већа, због 

хитности, телефонским путем, за 01.11.2021. године са почетком у 11,30 
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. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама 

и допунама Статута Јавног предузећа „Полет“ Пландиште и  
 

2. Предлог Закључка о усвајању осме измене и допуне Плана јавних набавки 

за 2021. годину. 
 

 
 

Тачка 1. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на  
               Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног  
                предузећа „Полет“ 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 Утврђивању Предлога 
Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног 
предузећа „Полет“ Пландиште, којим се утврђује следеће: 

 



„ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног 

предузећа „Полет“ Пландиште, донетог од стране Надзорног одбора Јавног 
предузећа под бројем 1-08-1/2021-03/7 од 01.11.2021. године.“ 

  
Измене Статута Јавног предузећа ПОЛЕТ Пландиште односе се на члан 9.став 2. 

у којем се додају нови ставови: 
 

„ - 43.21 постављање електричних инсталација – делатност обезбеђења јавног 

осветљења обухвата комуналне послове одржавање, адаптацију и унапређење 

објеката и инсталација јавног осветљења којим се осветљавају саобраћајне и 

друге јавне површине, осветљавање зграда, објеката, тргова и улица, 

декоративно осветљење места и насеља, као и друге послове везане за ову 

делатност, 

- 93.11 делатност спортских објеката – изградња, одржавање забавних, аква 

паркова, спортских паркова и терена, клизалишта, дечијих паркова и друге 

делатности везане за ову делатност.“ 

 
 

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

 
П Р Е Д Л О Г  

Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 
Јавног предузећа „Полет“ Пландиште  

 
          Предлог Решења се доставља Скупштини, прилаже записнику и чини 
његов саставни део. 

 
 

Тачка 2. Предлог Закључка о усвајању осме измене и допуне Плана 
                јавних набавки за 2021. 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 

усвајању осме измене и допуне Плана јавних набавки за 2021. годину, којим се 
утврђује следеће: 

 
„У Плану јавних набавки за 2021. годину („Службени лист општине 

Пландиште", бр. 3/2021, 7/2021, 8/2021, 16/2021, 22/2021, 23/2021 и 

26/2021),  МЕЊАЈУ се јавне набавке под редним бројевима: 



- 0016 „Доградња архиве општинске управе Пландиште“ износ од 

„3.330.000“ замењује се износом од „3.883.333“ динара без ПДВ-а, за коју 
ће се спровести отворени поступак; 

- 0017 „Изградња капеле у Хајдучици“ износ од „9.900.000“ замењује се 
износом од „15.441.667“ динара без ПДВ-а, за коју ће се спровести 

отворени поступак; 
- 0021 „Изградња тротоара-пешачких стаза у Великој Греди“ износ од 

„4.125.000“ замењује се износом од „5.346.255“ динара без ПДВ-а, за коју 
ће се спровести отворени поступак.“ 

 

као и следеће: 
 

            „У Плану јавних набавки за 2021. годину („Службени лист Општине 
Пландиште", бр. 3/2021, 7/2021, 8/2021,16/2021, 22/2021, 23/2021 и 

26/2021), МЕЊА СЕ укупна вредност Плана јавних набавки и износ од 
„161.254.956“ замењује се износом од „168.571.181“ динара без ПДВ-а.“ 
 

 
Након изјашњавања, председник Општинског већа констатовао је да је 

једногласно донет 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању осме измене и допуне Плана јавних набавки  

за 2021. годину  
 

 
          Закључак 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 11,56 часова. 
  

 
 

 
Записничар:                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

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


