СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXIII

Број 24

06.10.2017.

Годишња претплата
2100,00 динара

182.
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 („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/2014 и др. закон и 101/2016 и 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 06.10.2017. године донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (ТРЕЋИ
ДОПУНСКИ БУЏЕТ)

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист општине Пландиште“, бр.
28/2016, 11/2017 и 19/2017) у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу продаје
нефинансијске имовине износ: „502.729.332“ замењује се износом: „540.279.476“.
У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: „502.729.332“
замењује се износом: „540.279.476“
У члану 2. План расхода по програмима износ: „502.729.332“ замењује се износом: „540.279.476“
У члану 3. у ставу 1. Средства текуће буџетске резерве износ: "2.490.062“ замењује се износом
„1.038.482“.
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:
„98.220.830 “ замењује се износом: „99.010.931“.
Економска класификација 711111 – Порез на зараде износ: „82.145.830 “ замењује се износом: „82.885.931”.
Економска класификација 711145 – Порез на приход од давања у закуп износ: „50.000“ замењује се износом:
„100.000”.
Укупно економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „48.800.000 “ замењује се
износом: „53.300.000“.
Економска класификација 713121 – Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге износ:
„23.000.000“ замењује се износом: „24.000.000“.
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Економска класификација 713122 – Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге износ:
„17.000.000“ замењује се износом: „19.000.000“.
Економска класификација 713421 – Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу
Пореске управе износ: „6.000.000“ замењује се износом: „7.000.000“.
Економска класификација 713423 – Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе износ: „2.000.000“ замењује се износом: „2.500.000“.
Укупно економска класификација 714 000 – Порез на добра и услуге износ: „9.880.000 “
замењује се износом: „11.800.000“.
Економска класификација 714513 – Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина износ: „3.200.000“ замењује се износом: „4.200.000“.
Економска класификација 714562 – Посебна накнада на заштиту и унапређење животне средине
износ: „6.500.000“ замењује се износом: „7.500.000“.
Укупна економска класификација 732 000 – Донације од међународних организација износ:
„12.000.000“ замењује се износом: „29.000.000“.
Економска класификација 732151 – Текући донације од међународних организација износ од:
„12.000.000“ замењује се износом: „17.000.000“.
Укупна економска класификација 741 000 – Приход од имовине износ: „82.720.000“ замењује се
износом: „83.720.000“.
Економска класификација 741516 – Накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних
ресурса када се експлоатација врши на територији Аутономне покрајине износ од: „2.700.000“ замењује се
износом: „3.700.000“.
Укупна економска класификација 742 000 – Приходи од продаје добара и услуга: „20.775.000“
замењује се износом: „21.775.000“.
Економска класификација 742255 – Такса за озакоњење објеката износ од: „3.700.000“ замењује се
износом од „5.700.000“.
Економска класификација 742253 – Накнада за уређење грађевинског земљишта износ од: „1.700.000“
замењује се износом од „700.000“.
Укупна економска класификација 743 000 – Новчане казне и одузета имовинска корист:
„1.850.000“ замењује се износом: „2.050.000“.
Економска класификација 743324 – Приход од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима износ од: „1.100.000“ замењује се износом од „1.300.000“.
Укупна економска класификација 772 000 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године: „250.000“ замењује се износом: „3.250.000“.
Економска класификација 772125 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из
претходне године за финансирање пројеката из ЕУ додаје се износ од: „3.000.000“.
Укупна економска класификација 811 000 – Примања од продаје непокретности: „2.600.000“
замењује се износом: „4.300.000“.
Економска класификација 811152 – Примања од продаје станова у корист нивоа општине износ од:
„2.500.000“ замењује се износом од „4.200.000“.
Укупни приходи и примања у износу: „502.829.332“ замењују се износом „540.279.476“.
У Посебном делу у члану 6. вршиће се следеће измене:
У члану 6. у ставу 1. износ: „502.829.332 “ замењују се износом „540.279.476“.
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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 1, глава 1.01 – Скупштина општине Пландиште Функционална класификација 111,
Програм 16: Политички систем Локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање
Скупштине, вршиће се следеће измене:
Позиција 4, економска класификација 417 – Посланички додатак износ: „3.000.000“ замењује се
износом „884.000“.
Позиција 6, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.300.000“ замењује се износом
„3.416.000“.
Укупно за ПА 0001 - Функционисање Скупштине - износ: „8.205.544“ остаје на истом нивоу.
Укупно Раздео 1. – Скупштина општине Пландиште - износ: „8.205.544“ остаје на истом нивоу.
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 13, економска класификација 417 – Посланички додатак износ: „2.000.000“ замењује се
износом „700.000“.
Позиција 15, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.030.000“ замењује се износом
„2.330.000“.
Укупно за ПА 0002 - Функционисање извршних органа - износ: „8.630.000“ остаје на истом нивоу.
Укупно Раздео 2. – Председник и Општинско веће општине Пландиште - износ: „8.630.000“
остаје на истом нивоу.
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 25, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „9.800.000“ замењује се износом
„11.300.000“.
Позиција 27, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „13.500.000“ замењује се износом
„17.050.000“.
Позиција 28, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „100.000“ замењује се износом
„50.000“.
Позиција 29, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „3.570.000“ замењује се
износом „5.570.000“.
Позиција 30, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „7.500.000“
замењује се износом „8.800.000“.
Позиција 33, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ од: „2.000.000“
замењује се износом од „3.000.000“.
Позиција 34, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне износ од: „550.000“
замењује се износом од „650.000“.
Позиција 35, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда износ од:
„23.800.000“ замењује се износом од „28.800.000“.
Позиција 36, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ од: „1.000.000“
замењује се износом од „2.440.000“.
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Укупно за ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина износ: „109.370.043 “
замењује се износом: „125.210.043“.
Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга – вршиће се следеће измене:
Позиција 39, економска класификација 441 – Отплата камата по домаћим кредитима износ: „800.000“
замењује се износом „400.000“.
Позиција 40, економска класификација 444 – Пратећи трошкови задужвања износ: „2.950.000“ замењује
се износом „2.650.000“.
Укупно за ПА 0003 – Сервисирање јавног дуга износ: „8.850.000“, замењује се износом од „8.150.000“.
Програмска активност 0014 – Ванредне ситуације – вршиће се следеће измене:
Позиција 47, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „200.000“ замењује се износом
„100.000“.
Позиција 47/1, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката износу од:
„100.000“ замењује се износом од „200.000“.
Укупно за ПА 0014 – Ванредне ситуације износ: „700.000“, остаје на истом нивоу.
Пројекат П/01 – Изградња капеле у Барицама, вршиће се следеће измене:
Позиција 50, економска класификација 511 – Зграде и грађавински објекти износ: „4.700.000“ замењује
се износом „6.450.000“.
Укупно за Пројекат П/01 Изградња капеле у Барицама износ: „4.795.000“ замењује се износом од
„6.545.000“.
Пројекат П/02 – Изградња капеле у Милетићеву, вршиће се следеће измене:
Позиција 52, економска класификација 511 – Зграде и грађавински објекти износ: „5.700.000“ замењује
се износом „6.950.000“.
Укупно за Пројекат П/02 Изградња капеле у Милетићеву износ: „5.785.000“ замењује се износом од
„7.035.000“.
Пројекат П/03 – Изградња и реконструкција тротоара уз регулациону линију у улици Маршала
Тита у Маргити, вршиће се следеће измене:
Позиција 54, економска класификација 425 замењује се економском класификацијом 511 – Зграде и
грађавински објекти износ: „18.600.000“ замењује се износом „16.600.000“.
Укупно за Пројекат П/03 Изградња и реконструкција тротоара уз регулациону линију у улици
Маршала Тита у Маргити износ: „18.925.000“ замењује се износом од „16.925.000“.
Пројекат П/09 – Извођење израде, опремања и повезивања истражно-експлоатационог бунара,
место Дужине, вршиће се следеће измене:
Позиција 65, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ од: „7.228.406“
замењује се износом од „5.728.406“.
Укупно за Пројекат П/09 Извођење израде, опремања и повезивања истражно-експлоатационог
бунара, место Дужине износ: „7.373.406“ замењује се износом од „5.873.406“
Додаје се нов Пројекат П/013 – Радови на реконструкцији објекта Дома здравља „1. Октобар“ из
Пландишта и стручни надзор:
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Отвара се нова Позиција 69/6, економска класификација 511– Капитално одржавање болница, Домова
здравља и старачких домова.
Додаје се нова Позиција 69/7, економска класификација 511 – Изградња осталих објеката (котао) у
износу од: „4.320.000“.
Додаје се нова Позиција 69/8, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката у
износу од: „336.000“.
Укупно за Пројекат П/013 – Радови на реконструкцији објекта Дома здравља „1. Октобар“ из
Пландишта и стручни надзор износи „1.080.000“ замењује се износом од „5.736.000“.
Додаје се нов Пројекат П/014 – Радови на реконструкцији објекта за душевно оболела лица „1.
Октобар“ из Старог Леца и стручни надзор:
Отвара се нова Позиција 69/9, економска класификација 511 – Капитално одржавање болница, Домова
здравља и старачких домова.
Додаје се нова Позиција 69/10, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од:
„1.500.000“.
Укупно за Пројекат П/014 – Радови на реконструкцији објекта за душевно оболела лица „1. Октобар“
из Старог Леца и стручни надзор у износу од „1.500.000“.
Додаје се нов Пројекат П/015 – Опремање Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште – набавка
опреме:
Додаје се нова Позиција 69/11, економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од
„2.412.270“.
Укупно за Пројекат П/015 – Опремање Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште – набавка опреме у
износу од „2.412.270“.
Укупно за програм 15 – Локална самоуправа, износ од „208.607.431“ замењује се износом од
„231.815.701“.
Програм 1, Локални развој просторног планирања, Програмска активност 0001 – Просторно и
урбанистичко планирање, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:
Позиција 70, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од: „2.000.000“ замењује
се износом од „300.000“.
Позиција 71, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „600.000“ замењује се
износом од „1.000.000“.
Позиција 72, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „500.000“ брише се.
Позиција 73, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „500.000“ брише се.
Позиција 78/2, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: „500.000“ замењује се
износом од „700.000“.
Позиција 78/3, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: „500.000“ замењује се
износом од „700.000“.
Укупно за ПА 0001 –Просторно и урбанистичко планирање износ: „6.300.000“, замењује се износом од
„4.400.000“.
Програмска активност 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова – вршиће се следеће
измене:
Позиција 79, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „1.500.000“ замењује се
износом „500.000“.
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Укупно за ПА 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова износ: „1.500.000“, замењује
се износом од „500.000“.
Укупно за Програм 1, Локални развој просторног планирања износ: „7.800.000“ замењује се износом
од „4.900.000“.
Програм 2, Комунална делатност, Програмска активност 0004 – Зоохигијена, вршиће се следеће
измене:
Позиција 84, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда, износ: „100.000“,
замењује се износом: „300.000“.
Позиција 86, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ: „3.546.000“, замењује се
износом: „3.576.000“.
Позиција 86/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ: „174.000“, замењује се
износом: „144.000“.
Додаје се нова позиција 86/2, економска класификација 421 – Одвоз отпада у износу од: „900.000“
Укупно за ПА 0004 – Зохигијена износ: „8.108.000“, замењује се износом од „9.208.000“.
Укупно за програм 2 – Комунална делатност, износ од „11.858.000“ замењује се износом од „12.958.000“.
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 износ од „1.500.000“ брише
се.
Укупно за ПА 0001 – Унапређење привредног инвестиционог амбијента, износ од: „3.650.000“,
замењује се износом од „2.150.000“.
Додаје се нов Пројекат П/01 – Паметне урбане услуге униформних стандарда квалитета јавне
инфраструктуре за већу енергетску ефикасност:
Позиција 95/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: „1.963.886“ замењује се износом
од „3.463.886“.
Укупно за Пројекат П/001 – Паметне урбане услуге униформних стандарда квалитета јавне
инфраструктуре за већу енергетску ефикасност износ од „3.927.773“ замењује се износом од „5.427.773“.
Додаје се нов Пројекат П/02 – „Заједно за инклузивну заједницу“:
Додаје се нова позиција 95/3, економска класификација 422 – Трошкови путовања у износу од: „59.600“.
Додаје се нова позиција 95/4, економска класификација 424 – Услуге по уговору у износу од: „170.500“.
Додаје се нова позиција 95/5, економска класификација 426 – Материјал у износу од: „360.000“.
Додаје се нова позиција 95/6, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема у износу од:
„6.600.000“.
Укупно за Пројекат П/002 – „Заједно за инклузивну заједницу“ у износу од „7.190.100“.
Укупно за програм 3 – Локално економски развој, износ од „7.850.000“ замењује се износом од
„18.967.873“.
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Програм 5, Развој пољопривреде, Програмска активност 0001 – Подршка за спровођење
пољопривредне политике у поољопривредној заједници, Функционална класификација 421, вршиће се
следеће измене:
Позиција 104, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ од: „5.000.000“ замењује
се износом од „6.000.000“.
Укупно за ПА 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у поољопривредној заједници
износ: „19.900.000“, замењује се износом од „20.900.000“.
Укупно за програм 5 – Развој пољопривреде, износ од „20.900.000“ замењује се износом од
„21.900.000“.
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:
„39.726.000“ замењује се износом „41.166.000“.
Укупно за програм 9 – Основно образовање, износ од „39.726.000“ замењује се износом од
„41.166.000“.
Програм 11, 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 трансфери на нивоу Републике, износ:
„11.482.050“ замењује се износом „12.024.050“.
Укупно за програм 11 – Социијална и дечија заштита, износ од „44.862.050“ замењује се износом од
„45.404.050“.
Програм 12, Примарна и здравствена заштита, Програмска активност 0001 – Функционисање
установа примарне здравствене заштите, Функционална класификација 700, вршиће се следеће
измене:
Позиција 131, економска класификација 464112 – Текуће дотације здравственим установама за
инвестиције и текуће одржавање износ од: „13,168.000“ замењује се износом „13.142.000“.
Укупно за програм 12 – Примарна и здравствена заштита износ од „13.168.000“ замењује се износом
од „13.142.000“.
Програм 14, Развој спорта и омладине, Пројекат П/002 Министарство омладине и спорта,
Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:
Позиција 143, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката износ: „100.000“
брише се.
Укупно за П/002 – Министарство омладине и спорта износ: „100.000“, брише се.
Укупно за програм 14 – Развој спорта и омладине износ од „9.480.633“ замењује се износом од
„9.380.633“.
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 2 - Комунална делатност, програмска активност
0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге, Функционална класификација 620, вршиће се следеће
измене:
Позиција 148, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката износ: „1.000.000“
замењује се износом од „1.400,000“.
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Укупно за ПА 0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге, износ: „1.000.000“, замењује се износом
од „1.400.000“.
Програмска активност ПА 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће, вршиће се следеће
измене:
Позиција 149, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката износ: „3.500.000“
замењује се износом од „4.000.000“.
Укупно за ПА 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће, износ: „3.500.000“, замењује се износом
од „4.000.000“.
Програм 6 – Заштита животне средине, програмска активност 0003 – Заштита природе,
Функционална класификација 620, вршиће се следеће измене:
Позиција 151, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „500.000“ брише се.
Укупно за ПА 0003 – Заштита природе, износ: „500.000“, брише се.
Укупно за програм Јавно предузеће „Полет“ из Пландишта износ од „20.000.000“ замењује се износом
од „20.400.000“.
Укупно за Главу 3.01. – Општинска управа општине Пландиште, износ од: „405.486.599 замењује се
износом од „441.268.742“
Раздео 3, глава 3.02 – Предшколске установе општине Пландиште, Функционална
класификација 911, Програм 8 – Предшколска установа, Програмска активност 0001 – Функционисање
Предшколских установа, вршиће се следеће измене:
Позиција 162, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ: „2.240.000“
замењује се износом „3.242.000“.
Укупно за Програм 8 – Предшколско образовање износ од „36.426.492“ замењује се износом од
„40.728.492“.
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 169, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи износ:
„155.000“ замењује се износом „160.000“.
Позиција 171, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ од: „320.000“ замењује се
износом „418.000“.
Позиција 172, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: „1.000.000“ замењује се
износом „1.590.000“.
Позиција 173, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ од: „100.000“
замењује се износом „135.000“.
Позиција 174, економска класификација 426 – Материјал износ од: „750.000“ замењује се износом
„1.000.000“.
Позиција 177, економска класификација 512 – Машине и опрема износ од: „150.000“ замењује се
износом „165.000“.
Укупно за ПА 0001 - Функционисање Установа културе износ: „10.605.000“ замењује се износом:
„11.598.000“.
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Програмска активност 0002 – Јачање културне продукције и уметничког ствралаштва, вршиће
се следеће измене:
Позиција 178, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износ од: „500.000“ замењује се
износом од „1.050.000“.
Позиција 180, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износ од: „150.000“ замењује се
износом од „153.000“.
Позиција 181, економска класификација 426 – Материјал у износ од: „900.000“ замењује се износом од
„950.000“.
Позиција 182, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износ од: „300.000“ замењује се
износом од „560.000“.
Укупно за ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког ствралаштва износ: „2.600.000“
замењује се износом: „3.463.000“.
Укупно за програм 13 – Развој културе износ: „14.170.200“ замењује се износом: „16.026.200“.
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 уговори износ: „12.730.000“ замењује се износом
„11.230.000“.
Позиција 189 економска класификација 422 – Трошкови путовања износ: „130.000“ замењује се износом
„50.000“.
Позиција 190 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.390.000“ замењује се износом
„1.320.000“.
Позиција 191 економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „650.000“ замењује се
износом „150.000“.
Позиција 192 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања износ: „3.651.580“
замењује се износом „4.331.580“.
Позиција 193 економска класификација 426 – Материјал износ: „1.690.000“ замењује се износом
„1.960.000“.
Позиција 196 економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова износ:
„4.788.918“ замењује се износом „4.798.918“.
Укупно за ПА 0002 – Месне заједнице износ: „26.610.498“ замењује се износом: „25.420.498“.
Укупно за све Месне заједнице – износ: „26.610.498“ замењује се износом: „25.420.498“.
Укупно за Раздео 3 – Индиректни корисници Општине Пландиште – износ: „482.693.782“ замењује се
износом од „523.443.932“
Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3) износ: „502.829.332'' замењује се износом: „540.279.476“.
Члан 3.
Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (ТРЕЋИ
ДОПУНСКИ БУЏЕТ) доставити Министарству финансија и Управи за трезор.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине
Пландиште“.
OБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за
2017. годину садржан је у члану 63. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/2013,108/2013, 142/2014, 68/2015, 03/2015 и 99/2016), где је регулисано да
Скупштина општине доноси општински буџет за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је
донет. Фискалном годином сматра се период од 12 месеци у раздобљу од 01. јануара до 31. децембра
календарске године а одлука је донета у складу са Статутом општине Пландиште, предвиђена је законска
могућност доношења допуског буџета у току једне фискалне године, односно измене и допуне постојеће донете
Одлуке о буџету за текућу годину уколико се укаже потреба за доношење оваквих измена, односно ако се
приходи и расходи смањују или повећавају у односу на првобитно пласирану масу у основној Одлуци или остаје
на истом нивоа а изврши се само прерасподела средстава.
У складу са Законом о буџетском систему сви буџетски корисници од доношења закона о буџету
Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2017. годину исказиваће свој буџет на програмски
начин. У овиру Упутства налази униформисана програмска структура за јединице локалне самоуправе у делу
програма и програмских активности, a пo пoтрeби јединице локалне самоуправе утврђују дoдaтнe прoгрaмскe
aктивнoсти и прojeкт.
Посебно важна је и нова процедура која је утврђена последњим Законом о изменама и допунама
Закона о буџетском систему, а која се односи на Упутство за израду одлуке о буџету локалне власти. У члану
36а прописано је да министарство надлежно за финансије доставља локалној власти упутство за израду одлуке
о буџету, које садржи:
1. основне економске претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету локалне власти,
2. методологија израде одлуке о буџету локалне власти
3. методологија израде предлога финансијског плана корисника средстава буџета локалне власти.
Уколико се локална власт не би придржавала датих смерница у делу којим се локалној власти дају
смернице за планирање масе средстава за плате, броја запослених и субвенција, министар надлежан за
финансије може привремено обуставити пренос трансфрених средстава из буџета Републике Србије, до
момента док се одлука о буџету не усклади са упутством.
Предлогом Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017. годину
(Трећи ребаланс) предвиђени су укупни приходи у износу од 540.279.476,00 динара који се састоји из:
1. Пореза на доходак, добит и капитална добра
2. Пореза на имовину
3. Порез на добра и услуге
4. Донације од међународних организација
4. Трансфери од других нивоа власти
5. Приход од имовине
6. Приход од продаје добара и услуга
7. Новчане казне и одузета имовинска корист
8. Мешовити и неодређени приходи
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9. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Како приходни тако и расходни део је планиран у износу од 540.279.476,00 динара, како је то приказано
у Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017. годину (Трећи Ребаланс) у
оквиру следећих раздела:




Раздео 1 – Скупштине општине Пландиште у износу од 8.205.544,00
Раздео 2 – Председник општине Пландиште и општинско Веће у износу од 8.630.000,00
Раздео 3 – Општинкса управа општине Пландиште у износу од 523.443.932,00

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (Трећи
ребаланс) буџет се планира на вишем нивоу у односу на Одлуку о изменама и допунама о одлуке о буџету за
2017. годину (Други ребаланс) и износиће како је напред наведено из разлога повећених прилива прихада од
планираних:
 Пореза на зараде, пореза на имовину, трансфера од других нивоа власти, прихода продаје добара и
услуга и
 потписаних уговора о додели средстава за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из
фондова Европске уније у 2017. години и потписаних уговора са Канцеларијом за управљање јавним
улагањима.
Други ребаланс је повећан пре него што је урађен Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
буџету за 2017. годину у износу од 3.927.772,80 динара Решењем о повећању апропријација односно прилива
средстава од других нивоа власти на основу Уговора о додели средстава за учешће у суфинансирању пројекта
који се финансира из фондова Европске уније у 2017. години за пројекат ПО/01 – Паметне урбане услуге путем
униформних стандарда квалитета јавне инфраструктуре за већу енергетску ефикасност ( Банатсмарт).
У предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2017. годину (Трећи ребаланс) највеће
промене су се десиле у разделу 3 Општинске упарве а односе се на реализацију Пројеката:
- „Изградња капеле у Барицама“ у износу од 1.750.000,00 (зато што су пројекти рађени у 2014. године
предмер је био неодговарајући са садашњим стањем јер је дошло до пораста цена на тржишту);
- „Изгрдања капеле у Милетићеву“ у износу од 1.250.000,00 (зато што су пројекти рађени у 2014. године
предмер је био неодговарајући са садашњим стањем јер је дошло до пораста цена на тржишту);
- „ Опремање Дома Здравља „1. Октобар“ – набавка опреме Ултразвучног апарата и ваге за бебе у износу од
2.412.270,00 (Разлог набавке је реализација пројекта „Опремање дома здравља „1.октобар“ набавка опреме,
који је добио највише гласова грађана општине у јавном гласању поводом учествовања у току наградне игре
„Узми рачун и победи“ на основу потписаног уговора са Министарством државне управе и локалне самоуправе
бр. 436-01-00042/2017-24 од 20.07.2017. године)
- Радови на реконструкцији објекта Дом здрваља „1. Октобар“ у Пландишту“ у износу од 5.736.000,00 (на
основу потписаног Уговора о правима и обавезама Канцеларије за упарављање јавним улагањима у износу од
44.611.476,50 без ПДВ-а).
- Радови на реконструкцији објекта Дом за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Стари Лец“ у износу од
1.500.000,00 (на основу потписаног Уговора о правима и обавезама Канцеларије за упарављање јавним
улагањима у износу од 70.539.614,50 без ПДВ-а).
- „ИПА пројекат Заједно за инклузивну заједницу“ у износу од 7.190.100,00 динара. (Набавка мини буса за
реализацију инклузије деце из угрожених група жупаније Тимиша и Јужног Баната)
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По налогу Државне ревизорске институције за ПДВ који није обрачунат у 2016. години за изведене
радаве у износу од 1.985.611,40 динара а односе се на следеће извођаче:
Ад „Војводинапут“ –Панчево, СЗР „Кронос“ – Вршац, доо „Comalco“ – Нови Сад користиће се апропријације са
којих су плаћени изведене радови и то економске класификације 425 и 511.
Такође урађне су прерасподеле између апропријација и повећање оних апропријација где је
недовољно планирано Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017. годину (Другим ребалансом)
за кориснике средстава буџета (ОШ „Доситеј Обрадовић из Пландишта, Центар за социјални рад и Дом
здравља „1. Октобар“ Пландиште и Индиректне кориснике буџета општине Пландиште (Прешколска установа
„Срећно детињство“ Пландиште, Културно обрзовни центар „Вук Караџић“ из Пландишта, Народна библиотека
и Месне заједнице).
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