СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXVI
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Годишња претплата
2100,00 динара

54.
На основу члана 4. Уредбе о мерама за врема ванредног стања („Службени гласник РС”, бр.
31/2020-3, 36/2020-3, 38/2020-3, 39/2020-3, 43/2020-3, 47/2020-3, 49/2020-3), члана 1. Одлуке о посебним
мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским
објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС”, број 39/2020), члана 27.а став 2. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018 и 72/2019) и
члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), Општинско
веће општине Пландиште на седници одржаној дана 08.04.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о ослобађању плаћања закупнине за пословне просторе у јавној својини Општине Пландиште за
време трајања ванредног стања
Члан 1.
Закупци пословних простора у јавној својини Општине Пландиште којима је одлуком Владе
Републике Србије, а везано за проглашено ванредно стање, забрањено обављање делатости за време
трајања ванредног стања (угоститељски објекти, делатности старих заната, делатности пружања услуга)
ослобађају се од плаћања закупнине за пословне просторе почев од закупнине за месец март 2020. године,
закључно са месецом у коме се укида ванредно стање проглашено на територији Републике Србије.
Члан 2.
Уговори о закупу пословног простора закључени између Општине Пландиште и закупаца који су
ослобођени плаћања закупнине овом Одлуком, третираће се као уговори о уступању на коришћење
пословног простора без накнаде, за време трајања ванредног стања.
Члан 3.
Закупци који су ослобођени плаћања закупнине, по основу ове Одлуке дужни су да измире
трошкове комуналних услуга.

Стр -151-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9

08.04.2020.

Члан 4.
Закупци пословних простора који нису ослобођени плаћања закупнине овом Одлуком, своје
обавезе по рачунима за закуп пословног простора за период од 01.03.2020. године до краја месеца у коме се
укине ванредно стање на територији Републике Србије могу измирити према динамици плаћања утврђеној
посебним Анексом уговора о закупу.
За обавезе плаћања закупа које настану у периоду од проглашења ванредног стања на територији
Републике Србије до укидања ванредног стања неће се обрачунавати законска затезна камата.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и има се објавити у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
OПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 361-6/2020-III
Дана: 08.04.2020. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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55.
На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“,
бр. 30/2018 ) и члана 53. став 1. Пословника Општинског већа општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“, бр. 40/2019), Општинско веће општине Пландиште је на седници одржаној дана
08.04.2020. године донело
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ
I
У Плану јавних набавки за 2020. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2020), врши се
измена у следећој јавној набавци под редним бројем:
- 1.3.8 „Радови на санацији, адаптацији и доградњи ОШ „Доситеј Обрадовић“ Издвојено одељење
Маргита“ на тај начин да се износ процењене вредности од „194.451.376,58“ динара без ПДВ-а
замењује износом од „191.540.276,68“ динара без ПДВ-а.
II
У Плану јавних набавки за 2020. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019), МЕЊА
СЕ укупна вредност радова и износ од „213.785.377“ замењује се износом од „210.874.277,10“ и МЕЊА СЕ
укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „306.645.377“ замењује се износом од „303.734.277,10“
динара без ПДВ-а.
III
Закључак о усвајању Прве измене и допуне Плана јавних набавки за 2020. годину објавиће се у
„Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-121/2020-III
Дана: 08.04.2020. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
54.

55.

Одлука о ослобађању плаћања
закупнине за пословне просторе у
јавној својини Општине Пландиште
за време трајања ванредног стања
Закључак о усвајању Прве измене и
допуне Плана јавних набавки за
2020. годину
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Золтан Ковач
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Драгослав Аврамовић
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Општинска управа општине Пландиште

