
 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ  

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 

1. У поступку припреме Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину 

општина Пландиште спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине 

Пландиште за 2022. годину (у даљем тексту: Нацрт Одлуке). 

 
2. Јавна расправа о Нацрту Одлуке одржаће се од 19.11.2021. године до 03.12.2021. 

године. 

 
3. Учесници у јавној расправи су грађани, удружења, стручна и остала јавност, као и 

сви други заинтересовани за учешће у јавној расправи. 

 

4. Програм јавне расправе са Нацртом  Одлуке  објавиће  се  на  интернет  страници 

општине  Пландиште: www.plandiste-opstina.rs . 

 

5. Лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о 

предложеним решењима је Бранка Пантић, Начелник Одељења за финансије и 

буџет и локалну пореску администрацију, Пландиште, Војводе Путника бр. 38. 

 

6. Предлози и сугестије на Нацрт Одлуке достављају се Одељењу за финансије и 

буџет и локалну пореску администрацију, најкасније до 03.12.2021. године у 

електронској форми на e-mail branka.pantic@plandiste-opstina.rs, а у писаној форми 

непосредно на писарници Општинске управе општине Пландиште у Пландишту, 

ул. Војводе Путника бр. 38 или поштом на адресу Одељење за финансије и буџет и 

локалну пореску администрацију, Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38. 

 

7. Нацрт Одлуке биће представљен на округлом столу који ће се одржати 26.11.2021. 

године у Пландишту, у ул. Војводе Путника бр. 38 у малој сали са почетком у 

12:00 часова. Лице задужено за одржавање округлог стола је Бранка Пантић, 

начелник Одељења за финансије и буџет и локалну пореску администрацију, 

Пландиште, Војводе Путника бр. 38 уз присуство председника и заменика председника 

општине Пландиште. 

 
8. По окончању јавне расправе, Одељење за финансије и буџет и локалну пореску 

администрацију ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној 

расправи и на основу тога сачинити Извештај о одржаној јавној расправи и исти 

објавити на интернет страници Општине Пландиште: www.plandiste-opstina.rs . 
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