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100.
На основу члана 63. став 1. 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 и 99/2016),
члана 20. став 1. тачка 3. и члан 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 15. став 1. тачка 4. и члан 40. став 1. тачка 2. Статута Општине
Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште је
на седници од 30.03.2017. године донела

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (ПРВИ
ДОПУНСКИ БУЏЕТ)

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист општине Пландиште“, бр. 28/2016)
у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине износ:
„540.240.105“ замењује се износом: „476.810.105“.
У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: „ 540.240.105 “ замењује се
износом: „476.810.105“.
У члану 2. План расхода по програмима износ: "522.300.000“ замењује се износом „476.810.105“.
У члану 3. у ставу 1. Средства текуће буџетске резерве износ: "8.240.000“ замењује се износом „2.906.597“.
Члан 2.
У посебном делу у члану 5. Приходи и примања буџета за 2017. годину, према економској класификацији
вршиће се следеће измене и допуне:
Укупно економска класификација 711 000 – Порез на доходак, добит и капитална добра износ:
„80.185.000 “ замењује се износом: „90.185.000“.
Економска класификација 711111 – Порез на зараде износ: „66.390.000 “ замењује се износом: „76.390.000”.
Укупно економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „43.300.000 “ замењује се
износом: „48.800.000“.
Економска класификација 713121 – Порез на имовину износ: „20.000.000“ замењује се износом: „23.000.000“.
Економска класификација 713122 – Порез на имовину осим на земљиште износ: „15.000.000“ замењује се
износом: „17.000.000“.
Економска класификација 713423 – Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и
ваздухопловима, по решењу Пореске управе износ: „1.500.000“ замењује се износом: „2.000.000“.
Укупна економска класификација 733 000 – Трансфери од других нивоа власти: „288.330.105 “
замењује се износом: „205.600.105“.
Економска класификација 733 154 – Текући наменски трансфери у ужем смислу, од од Републике у корист
нивоа општине додаје се износ од: „2.660.000“.
Економска класификација 733 156 – Текући наменски трансфери – извор 07, у ужем смислу, од АП
Војводине у корист нивоа општине додаје се износ од: „3.300.000“ и укупан износ од „2.500.000“ замењује се
износом од „6.000.000“.
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Економска класификација 733 251 – Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист
Општине – износ од: „88.890.000“ брише се.
Укупна економска класификација 742 000 – Приходи од продаје добара и услуга: „14.575.000 “
замењује се износом: „18.285.000“.
Економска класификација 742255 – Такса за озакоњење објеката додаје се износ од: „3.700.000“.
Укупна економска класификација 811 000 – Примања од продаје непокретности: „2.500.000 “
замењује се износом: „2.600.000“.
Економска класификација 811153 – Примања од продаје станова у корист нивоа општине додаје се износ
од: „100.000“.
Укупни приходи и примања у износу: „540.240.105“ замењују се износом „476.810.105“.
У Посебном делу у члану 6. вршиће се следеће измене:
У члану 6. у ставу 1. износ: „540.240.105 “ замењују се износом „476.810.105“.
У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака буџета за 2017. годину, према
програмима, програмској активности и економској класификацији вршиће се следеће измене и допуне:
Раздео 2, глава 2.01 – Председник и Општинско веће општине Пландиште Функционална
класификација 111, Програм 16: Политички систем Локалне самоуправе, Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа, вршиће се следеће измене:
Позиција 18, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту износ: „1.500.000“ замењује се
износом „700.000“.
Укупно за ПА 0002 - Функционисање извршних органа - износ: „9.130.000“ замењује се износом: „8.330.000“.
Укупно Раздео 2. – Председник и Општинско веће општине Пландиште замењује се износом: ''8.330.000“.

износ: „9.130.000“

Раздео 3, глава 3.01 – Општинска управа општине Пландиште, Функционална класификација 130,
Програм 15: Локална самоуправа, Програмска активност 0001 –Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, вршиће се следеће измене:
Позиција 27, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „8.500.000“ замењује се износом
„13.500.000“.
Позиција 30, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „4.000.000“ замењује се
износом „5.500.000“.
Позиција 34, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне износ од: „300.000“ замењује се
износом од „400.000“.
Укупно за ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина износ: „99.970.000“ замењује
се износом: „106.570.000“.
Програмска активност 0014 – Ванредне ситуације – вршиће се следеће измене:
Позиција 47, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „50.000“ замењује се износом
„300.000“.
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Позиција 49, економска класификација 484 – Накнада штете услед елементарне непогоде износ: „450.000“
замењује се износом „200.000“.
Укупно за ПА 0014 – Ванредне ситуације износ: „700.000“, остаје на истом нивоу.
Пројекат П/010 – Санација Основне школе „Доситеј Обрадовић“ и стручни надзор, вршиће се
следеће измене:
Позиција 67, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „88.890.000“ брише се.
Укупно за Пројекат П/010 ОШ „Доситеј Обрадовић“ и стручни надзор износ: „95.990.000“ замењује се
износом од „7.100.000“.
Укупно за програм 15 – Локална самоуправа, износ од „264.916.108“ замењује се износом од „181.126.108“.
Програм 1, Локални развој просторног планирања, Програмска активност 0001 – Просторно и
урбанистичко планирање, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 78/1, економска класификација 5114 – Пројектна документација за изградњу
спортско – рекреативног центра у Пландишту у износу од: „3.000.000“.
Додаје се нова позиција 78/2, економска класификација 423 –Услуге по уговору за израду техничке
документације за санацију ОШ „Доситеј Обрадовић“ одељење у Маргити у износу од: „500.000“.
Додаје се нова позиција 78/3, економска класификација 423 –Услуге по уговору за израду техничке
документације за санацију ОШ „Доситеј Обрадовић“ одељење у Великом Гају у износу од: „500.000“.
Укупно за ПА 0001 –Просторно и урбанистичко планирање износ: „5.300.000“, замењује се износом од
„9.300.000“.
Укупно за Програм 1, Локални развој просторног планирања износ: „7.800.000“ замењује се износом од
„10.800.000“.
Програм 2, Комунална делатност, Програмска активност 0001 – Управљање – одржавање јавног
осветљења, Функционална класификација 640, вршиће се следеће измене:
Позиција 80, економска класификација 425 –Текуће поправке и одржавања износ: „3.000.000“ замењује се
износом „3.250.000“.
Укупно за ПА 0001 – Управљање – одржавање јавног осветљења износ: „3.000.000“, замењује се износом
од „3.250.000“.
Програмска активност 0004 – Зоохигијена, Функционална класификација 160 и 560, вршиће се
следеће измене:
Позиција 82, економска класификација 421 – Услуге дератизације, износ: „500.000“, замењуј се износом:
„3.288.000“.
Позиција 86, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ: „1.500.000“, замењуј се
износом: „3.546.000“.
Додаје се нова позиција 86/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од: „174.000“.
Укупно за ПА 0004 – Зохигијена износ: „8.100.000“, замењује се износом од „13.108.000“.

Стр -348-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 11

30.03.2017.

Укупно за програм 2 – Комунална делатност, износ од „11.600.000“ замењује се износом од „16.858.000“.
Програм 3, Локално економски развој, Програмска активност 0001 – Унапређење привредног
инвестиционог амбијента, Функционална класификација 490, вршиће се следеће измене:
Позиција 88, економска класификација 425 –Текуће поправке и одржавање – ИПА пројекат „Паметне урбане
услуге кроз примену једниственог стандарда у јавним инфраструктурама у циљу енергетске ефикасности“
износ: „0“ замењује се износом „1.500.000“.
Укупно за ПА 0001 – Унапређење привредног инвестиционог амбијента износ: „2.150.000“, замењује се
износом од „3.650.000“.
Укупно за програм 3 – Локално економски развој, износ од „6.350.000“ замењује се износом од „7.850.000“.
Програм 6, Заштита животне средине, Програмска активност 0001 – Управљање заштитом животне
средине, Функционална класификација 560, вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 109/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од:
„1.584.000“.
Укупно за ПА 0001 – Управљање заштитом животне средине износ: „300.000“, замењује се износом од
„1.884.000“.
Укупно за програм 6 – Заштита животне средине, износ од „900.000“ замењује се износом од „2.484.000“.
Програм 7, Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност 0002 –
Одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функционална класификација 451 и 360, вршиће се следеће
измене:
Позиција 114, економска класификација 426 – Материјал износ: „1.000.000“ замењује се износом „1.300.000“.
Додаје се нова позиција 114/2, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у износу од:
„400.000“.
Укупно за ПА 0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре износ: „7.455.553“, замењује се износом од
„8.155.553.000“.
Укупно за програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, износ од „7.455.553“
замењује се износом од „8.155.553“.
Програм 9, Основно образовање, Програмска активност 0001 – Функционисање основних школа,
Функционална класификација 912, вршиће се следеће измене:
Позиција 115, економска класификација 463111 – Текући трансфери на нивоу Републике износ: „39.035.000“
замењује се износом „39.075.000“.
Укупно за програм 9 – Основно образовање, износ од „39.035.000“ замењује се износом од „39.075.000“.
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Програм 11, Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0006 – Подршка деци и породицама
са децом, Функционална класификација 980, вршиће се следеће измене:
Позиција 119, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту – материјална помоћ
студентима прве године износ: „1.000.000“ замењује се износом „1.600.000“.
Укупно за ПА 0006 – Подршка деци и породицама са децом износ: „18.300.000“, замењује се износом од
„18.900.000“.
Додаје се нов Пројекат П/04 – „Куповина кућа са окућницом“, вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 129/1, економска класификација 472 – Накнаде за социјлану заштиту у износу од:
„2.660.000“.
Укупно за Пројекат П/04 „Куповина кућа са окућницом“ износ: „2.660.000“.
Програмска активност 0004 – Саветодавно-терапијске и социјално – едукативне услуге Центар за
социјални рад, Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене:
Позиција 130, економска класификација 463111 – Текући трансвери на нивоу Републике, износ: „10.522.050“
замењује се износом „11.322.050“.
Укупно за програм 11 – Социијална и дечија заштита, износ од „39.142.050“ замењује се износом од
„43.202.050“.
Програм 13, Развој културе, Програмска активност 0004 – Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног информисања (По конкурсу), Функционална класификација 830, вршиће се
следеће измене:
Позиција 135, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „4.500.000“ замењује се износом
„5.000.000“.
Позиција 136, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „500.000“ брише се.
Укупно за ПА 0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
износ: „5.000.000“, остаје на истом нивоу.
Програмска активност 0005 – Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина
(По конкурсу) – вршиће се следеће измене:
Позиција 137, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „200.000“ замењује се износом
„300.000“.
Позиција 138, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „100.000“ брише се.
Укупно за ПА 0005 – Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина (по конкурсу)
износ: „300.000“, остаје на истом нивоу.
Програм 14, Развој спорта и омладине, Пројекат П/01 „Најбољи студенти“, Функционална
класификација 160, вршиће се следеће измене:
Позиција 142, економска класификација 472 – Накнаде из буџета за социјалне заштите износ: „500.000“
замењује се износом „950.000“.
Укупно за П/01 – Најбољи студенти износ: „500.000“, замењује се износом „950.000“.
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Укупно за програм 14 – Развој спорта и омладине износ од „8.855.000“ замењује се износом од „9.305.000“.
Укупно за Главу 3.01. – Општинска управа општине Пландиште, износ од: „451.546.642.“ замењује се
износом од „384.348.642.“
Раздео 3, глава 3.02 – Индиректни корисници Општине Пландиште, Функционална класификација
911, Програм 8: Предшколска установа, Програмска активност 0001 – Функционисање Предшколске
установе, вршиће се следеће измене:
Додаје се у колони СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА – извор 07 износ од „250.000“ на
позицију 158, економска класификација 423 – Услуге по уговору. Позиција 158, економска класификација 423 –
Услуге по уговору износ: „200.000“ замењује се износом „450.000“.
Додаје се у колони СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА – извор 07 износ од „250.000“ на
позицију 159, економска класификација 424 – Специјализоване услуге. Позиција 159, економска класификација
424 – Специјализоване услуге износ: „150.000“ замењује се износом „400.000“.
Додаје се у колони СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА – извор 07 износ од „800.000“ на
позицију 160, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање . Позиција 160, економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „250.000“ замењује се износом „1.050.000“.
Додаје се у колони СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА – извор 07 износ од „2.000.000“ на
позицију 166, економска класификација 426 –Материјал. Позиција 166, економска класификација 426 –
Материјал износ: „2.000.000“ замењује се износом „4.000.000“.
Укупно за ПА 0001 - Функционисање Предшколских установа износ: „36.290.000“ замењује се износом:
„39.590.000“.
Укупно за програм 8 – Предшколска установа износ: „36.290.000“ замењује се износом: „39.590.000“.
Раздео 3, глава 3.03 – Развој културе, Функционална класификација 820, Програм 13: Развој културе,
Програмска активност 0001 – Функционисање Локалних установа културе, вршиће се следеће измене:
Позиција 170, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „650.000“ замењује се износом
„950.000“.
Позиција 172, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „750.000“ замењује се износом
„950.000“.
Укупно за ПА 0001 - Функционисање Установа културе износ: „10.135.000“ замењује се износом:
„10.635.000“.
Укупно за програм 13 – Развој културе износ: „12.485.000“ замењује се износом: „12.985.000“.
Раздео 3, глава 3.04 – Месне заједнице, Функционална класификација 160, Програм 15: Локална
самоуправа, Програмска активност 0002 – Месне заједнице, вршиће се следеће измене:
Позиција 188, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „13.380.000“ замењује се износом
„12.730.000“.
Позиција 190 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.250.000“ замењује се износом
„1.360.000“.
Позиција 192 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања износ: „700.000“ замењује се
износом „1.550.000“.
Позиција 193 економска класификација 426 – Материјал износ: „1.200.000“ замењује се износом „1.450.000“.
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Позиција 196 економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова износ: „4.452.419“
замењује се износом „4.610.919“.
Додаје се нова Позиција 196/1 економска класификација 485 – Остале накнаде штете у износу од: „50.000“.
Укупно за ПА 0002 – Месне заједнице износ: „22.842.919“ замењује се износом: „23.610.919“.
Укупно за све Месне заједнице – износ: „22.842.919“ замењује се износом: „23.610.919“.
Укупно за Раздео 3 – Индиректни корисници Општине Пландиште – износ: „523.164.561“ замењује се
износом од „460.534.561“
Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3) износ: „540.240.105'' замењује се износом: „476.810.105“.
Члан 3.
Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (ПРВИ ДОПУНСКИ
БУЏЕТ) доставити Министарству финансија и Управи за трезор.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Пландиште“.
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