
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXIII Број 34 20.12.2017. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
232. 
 

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 одржаној дана  20.12.2017. године  донела   

 
О Д Л У К У  

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

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист општине Пландиште“, бр. 28/2016, 

11/2017, 19/2017 и 24/2017) у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине износ: „540.279.476“ замењује се износом: „515.875.816“.  

 
У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: „540.279.476“ замењује се 

износом: „515.875.816“ 
 
У члану 2. План расхода по програмима износ: „540.279.476“ замењује се износом: „515.875.816 “ 
 
У члану 3. у ставу 1. Средства  текуће буџетске резерве износ: "1.038.482“ замењује се износом „720.121“. 
 

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: „ 
99.010.931 “  замењује се износом: „98.920.931“. 

Економска класификација 711181 – Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на 
територији МЗ и општине: „100.000 “ замењује се износом: „10.000”.  

    
Укупно  економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „53.300.000“ замењује се 

износом: „55.300.000 “.   
Економска класификација 713311 –Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе износ: „800.000“ 

замењује се износом: „1.800.000“.   
Додаје се нова економска класификација 713611 – Порез на акције и на име удела у износу: „1.000.000“. 
 
Укупно  економска класификација 714 000 – Порез на добра и услуге износ: „11.800.000 “ замењује се 

износом: „11.900.000“.   
Додаје се нова економска класификација 714552 – Боравишна такса у износу: „100.000“. 
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Укупна економска класификација 732 000 – Донације од међународних организација износ: 

„31.555.673“ замењује се износом: „13.555.673“.   
Економска класификација 732151 – Текући донације од међународних организација износ: „31.555.673“ 

замењује се износом: „13.555.673“.   
 

Укупна економска класификација 733 000 – Трансфери од других нивоа власти износ: „227.373.544“ 
замењује се износом: „228.373.544“.   

Економска класификација 732156 – Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од АП Војводине у корист 
нивоа општине износ: „8.263.886“ замењује се износом: „9.263.886“.   

 
Укупна економска класификација 741 000 – Приход од имовине износ: „83.720.000“ замењује се 

износом: „ 72.250.668“.   
Економска класификација 741522 – Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, 

односно пољопривредног објекта у државној својини износ: „80.000.000“ замењује се износом: „68.430.668“.   
Економска класификација 741531 – Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта износ: 

„20.000“ замењује се износом: „120.000“.   
 

Укупна економска класификација 742 000 – Приходи од продаје добара и услуга:  „21.775.000“ 
замењује се износом: „19.775.000“.   

Додаје се нова економска класификација  742154 – Накнада по основу конверзије права коришћења у право 
својине у износу: „500.000“. 

Економска класификација 742155  – Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности 
износ од: „5.000.000“  замењује се износом „6.500.000“. 

Економска класификација 742255  – Такса за озакоњење објеката износ: „5.700.000“  замењује се износом 
„1.700.000“. 

 
Укупна економска класификација 745 000 – Мешовити и неодређени приходи:  „1.200.000“ замењује 

се износом: „2.200.000“.   
Економска класификација 745151 – Остали приходи у корист општине износ: „600.000“  замењује се износом 

„1.600.000“. 
 

Укупна економска класификација 811 000 – Примања од продаје непокретности:  „ 4.300.000“ 
замењује се износом: „4.800.000“.   

Економска класификација 811153 – Примања од отплате станова у корист нивоа општине износ: „100.000“ 
замењује се износом „600.000“. 

 
Укупни приходи и примања у износу: „540.279.476“ замењују се износом „515.875.816“. 
 
У Посебном делу у члану 6. вршиће се следеће измене: 
 
У члану 6. у ставу 1. износ: „540.279.476“ замењују се износом „515.875.816“. 
 
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 1, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ: „2.640.000“ замењује се 
износом „2.550.000“. 

Позиција 2, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ: „472.000“ 
замењује се износом „457.000“. 
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Позиција 3, економска класификација 415 – Накнаде за запослене износ: „350.000“ замењује се износом 

„425.000“. 
Позиција 6, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „3.416.000“ замењује се износом 

„4.616.000“. 
Позиција 8, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ: „200.000“ замењује се 

износом „250.000“. 
 

Укупно за ПА 0001 - Функционисање Скупштине - износ: „8.205.544“   замењује се износом „9.425.544“. 
 

Укупно Раздео 1. – Скупштина општине Пландиште -   износ: „8.205.544“ замењује се износом 
„9.425.544“. 

 
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 10, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ: „3.540.000“ замењује се 
износом „2.780.000“. 

Позиција 11, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ: „630.000“ 
замењује се износом „505.000“. 

Позиција 12, економска класификација 415 – Накнаде за запослене износ: „130.000“ замењује се износом 
„180.000“. 

Позиција 14, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ: „100.000“ замењује се износом 
„20.000“. 

Позиција 15, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „2.330.000“ замењује се износом 
„3.230.000“. 

Позиција 17, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ: „200.000“ замењује се 
износом „250.000“. 

 
Укупно за ПА 0002 - Функционисање извршних органа - износ: „8.630.000“ замењује се износом  „8.665.000“. 

 
Укупно Раздео 2. – Председник и Општинско веће општине Пландиште -   износ: „8.630.000“ 

замењује се износом „8.665.000“. 
 
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 19, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ: „31.000.000“ замењује се 
износом „34.000.000“. 

Позиција 20, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ: „5.600.000“ 
замењује се износом „6.100.000“. 

Позиција 21, економска класификација 413 – Накнада у натури износ: „100.000“ замењује се износом 
„150.000“. 

Позиција 22, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима износ: „1.000.000“ замењује се 
износом „500.000“. 

Позиција 23, економска класификација 415 – Накнада за запослене износ: „1.700.000“ замењује се износом 
„1.850.000“. 

Позиција 24, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи износ: 
„300.000“ замењује се износом „1.300.000“. 

Позиција 25, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „11.300.000“ замењује се износом 
„14.800.000“. 
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Позиција 27, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „17.050.000“ замењује се износом 

„19.050.000“. 
Позиција 29, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „5.570.000“ замењује се износом 

„6.570.000“. 
Позиција 30, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање  - износ: „8.800.000“ замењује се 

износом „11.800.000“. 
Позиција 31, економска класификација 426 – Материјал - износ: „6.000.000“ замењује се износом „8.000.000“. 
Позиција 35, економска класификација  483 – Новчане казне и пенали по решењу суда износ: „28.800.000“ 

замењује се износом „26.800.000“. 
Позиција 36, економска класификација  511 – Зграде и грађевински објекти износ: „2.440.000“ замењује се 

износом: „3.040.000“. 
Позиција 37, економска класификација  512 – Машине и опрема износ: „1.000.000“ замењује се износом 

„500.000“. 
 
Укупно за ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина износ: „125.210.043 “ 

замењује се износом: „139.010.043“. 
 

Програмска активност 0007 – Функционисање националних савета и националних мањина – вршиће 
се следеће измене: 

Позиција 42, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „100.000“ брише се. 
Позиција 43, економска класификација 481 – Дотације етничким заједницама и мањинама износ: „100.000“ 

замењује се износом  „25.000“. 
 
Укупно за ПА 0007 – Функционисање националних савета и националних мањина износ: „360.000“, 

замењује се износом „125.000“. 
 
Пројекат П/01 – Изградња капеле у Барицама, вршиће се следеће измене: 
Позиција 50, економска класификација 511 – Зграде и грађавински објекти износ: „6.450.000“ замењује се 

износом „3.550.000“. 
Позиција 51, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „95.000“ брише се. 
 
Укупно за Пројекат П/01 Изградња капеле у Барицама износ: „6.545.000“ замењује се износом „3.550.000“. 
 
Пројекат П/02 – Изградња капеле у Милетићеву, вршиће се следеће измене: 
Позиција 52, економска класификација 511 – Зграде и грађавински објекти износ: „6.950.000“ брише се. 
Позиција 53, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „85.000“ брише се. 
 
Укупно за Пројекат П/02 Изградња капеле у Милетићеву износ: „7.035.000“ брише се. 
 
Пројекат П/04 – Пошљунчавање улице Иве Милутиновића и улице Ђуре Јакшића у Маргити, вршиће 

се следеће измене: 
Позиција 56, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „1.950.000“ замењује се 

износом „1.900.000“. 
 
Укупно за Пројекат П/04 Пошљунчавање улице Иве Милутиновића и улице Ђуре Јакшића у Маргити, 

износ: „1.989.000“ замењује се износом „1.939.000“. 
 
Пројекат П/06 – Адаптација објекта трговине у Дому културе у насељеном месту Милетићево вршиће 

се следеће измене: 
Позиција 60, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „10.832.829“ замењује се 

износом „7.737.858“. 
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Позиција 61/1, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „2.450.000“ замењује се 

износом „450.000“. 
 
Укупно за Пројекат П/06 Адаптација објекта трговине у Дому културе у насељеном месту Милетићево 

износ: „13.552.829“ замењује се износом од „8.457.858“. 
 
Пројекат П/07 – Пропуст у улици Банатска Велики Гај вршиће се следеће измене: 
Позиција 62, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „1.600.000“ брише се. 
Позиција 63, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „32.000“ брише се. 
 
Укупно за Пројекат П/07 – Пропуст у улици Банатска Велики Гај износ: „1.632.000“ брише се. 
 
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: „5.728.406“ замењује се 

износом „5.633.406“. 
Позиција 66, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „145.000“ замењује се износом 

„127.000“. 
 
Укупно за Пројекат П/09 Извођење израде, опремања и повезивања истражно-експлоатационог бунара, 

место Дужине износ: „5.873.406“ замењује се износом „5.760.406“. 
 
Пројекат П/010 – Санација основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту и стручни надзор, 

вршиће се следеће измене: 
Позиција 67, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавње - ПДВ износ: „14.809.937“ 

замењује се износом „7.809.937“. 
Позиција 68, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „2.100.000“ замењује се износом 

„1.400.000“. 
 
Укупно за Пројекат П/010 – Санација основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту и стручни надзор, 

износ: „20.481.137“ замењује се износом „12.781.137“. 
 
Пројекат П/013 – Радови на реконструкцији објекта Дома здравља „1. Октобар“ из Пландишта и 

стручни надзор: 
Позиција 69/5, економска класификација 423– Услуге по уговору износ: „1.080.000“ брише се. 
Позиција 69/7, економска класификација 511 – Изградња осталих објеката (котао) у износу: „4.320.000“ 

брише се. 
Позиција 69/8, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката у износу: „336.000“ 

брише се. 
 
Укупно за Пројекат П/013 – Радови на реконструкцији објекта Дома здравља „1. Октобар“ из Пландишта 

и стручни надзор износи „5.736.000“ брише се. 
 
Пројекат П/014 – Радови на реконструкцији објекта за душевно оболела лица „1. Октобар“ из Старог 

Леца и стручни надзор: 
Позиција 69/10, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу: „1.500.000“ брише се. 
 
Укупно за Пројекат П/014 – Радови на реконструкцији објекта за душевно оболела лица „1. Октобар“ из 

Старог Леца и стручни надзор у износу „1.500.000“ брише се. 
 
Укупно за програм 15 – Локална самоуправа, износ од „231.815.701“ замењује се износом „213.166.369“. 
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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: „300.000“ брише се.  
Позиција 71, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу: „1.000.000“ брише се.  
Позиција 74, економска класификација 511 – Израда пројекта износ: „150.000“ брише се.  
Позиција 74, економска класификација 511 – Израда пројекта износ: „150.000“ брише се.  
Позиција 77, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „600.000“ замењује се износом 

„200.000“.  
Позиција 78/2, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „600.000“ замењује се износом 

„300.000“.  
Позиција 78/2, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „700.000“ замењује се износом 

„1.500.000“.  
Позиција 78/3, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „700.000“ брише се.  
 
Укупно за ПА 0001 –Просторно и урбанистичко планирање износ: „4.400.000“, замењује се износом 

„2.200.000“. 
 

Програмска активност 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова – вршиће се 
следеће измене: 

Позиција 79, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „500.000“ брише се. 
 
Укупно за ПА 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова износ: „500.000“ брише се. 
 
Укупно за Програм 1, Локални развој просторног планирања износ: „4.900.000“ замењује се износом 

„2.200.000“. 
 
Програм 2,  Комунална делатност, Програмска активност 0004 – Зоохигијена, вршиће се следеће 

измене: 
Позиција 83, економска класификација 423 – услуге по уговору, износ: „500.000“, брише се. 
 
Укупно за ПА 0004 – Зохигијена износ: „9.208.000“, замењује се износом  „8.708.000“. 
 
Укупно за програм 2 – Комунална делатност, износ од „12.958.000“ замењује се износом „12.458.000“. 
 
Програм 3, Локално економски развој, Програмска активност 0001 – Унапређење привредног 

инвестиционог амбијента, Функционална класификација 490, вршиће се следеће измене: 
Позиција 91, економска класификација 424 –Специјализоване услуге износ: „2.150.000“ замењује се износом 

„2.100.000“. 
Укупно за ПА 0001 – Унапређење привредног инвестиционог амбијента, износ: „2.150.000“, замењује се 

износом „2.100.000“. 
 
ПА 0002 – Мере активне политике запошљавања 
Позиција 92, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „2.300.000“ замењује се износом  

„2.000.000“. 
 
Укупно за ПА 0002 – Мере активне политике запошљавања, износ: „2.300.000“, замењује се износом 

„2.000.000“. 
 
ПА 0003 – Подстицај за развој предузетништва 
Позиција 93, економска класификација 451 – Субвенције јавним не финансијским предузећима износ: 

„1.500.000“ замењује се износом „400.000“. 
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Укупно за ПА 0003 – Подстицај за развој предузетништва, износ: „1.900.000“, замењује се износом 

„800.000“. 
 
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: „3.463.886“ замењује се износом 

„1.963.886“. 
 
Укупно за Пројекат П/001 – Паметне урбане услуге униформних стандарда квалитета јавне 

инфраструктуре за већу енергетску ефикасност  износ „5.427.773“ замењује се износом „3.927.773“. 
 
Укупно за програм 3 – Локално економски развој, износ „21.523.545“ замењује се износом „18.573.545“. 
 
Програм 4,  Развој туризма, Програмска активност 0002 – Промоција туристичке понуде, 

Функционална класификација 473, вршиће се следеће измене: 
Позиција 97, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „100.000“ брише се.  
 
Укупно за ПА 0002 – Промоција туристичке понуде, износ: „300.000“, замењује се износом „200.000“. 

 
Пројекат П/01 Изградња дечијих пркова у Пландишту 
Позиција 99, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „500.000“ брише се. 
 
Укупно за пројекат П/01 Изградња дечијих пркова у Пландишту износ: „500.000“ брише се. 
 
Укупно за програм 4 – Развој туризма, износ „1.314.932“ замењује се износом „714.932“. 
 
Програм 5,  Развој пољопривреде, Програмска активност 0001 – Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у поољопривредној заједници, Функционална класификација 421, вршиће се 
следеће измене: 

 
Позиција 101, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „4.500.000“ замењује се износом 

„3.500.000“.  
Позиција 103, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „100.000“ брише се.  
Позиција 104, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „6.000.000“ замењује се 

износом „1.500.000“.  
 
Укупно за ПА 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у поољопривредној заједници 

износ: „20.900.000“, замењује се износом „15.300.000“. 
 
ПА 0002 – Мере подршке руралном развоју 
 
Позиција 107, економска класификација 451 – Текуће субвенције за пољопривреду износ: „1.000.000“ брише 

се. 
 
Укупно за ПА 0002 – Мере подршке руралном развоју, износ од: „1.000.000“,брише се. 
 
Укупно за програм 5 – Развој пољопривреде, износ „21.900.000“ замењује се износом „15.300.000“. 
 
Програм 6,  Заштита животне средине, Програмска активност 0001 – Управљање заштитом животне 

средине, Функционална класификација 560, вршиће се следеће измене: 
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Позиција 109/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „1,014.000“ замењује се 

износом „1.044.000“.  
 
Укупно за ПА 0001 – Управљање заштитом животне средине, износ: „1.314.000“, замењује се износом 

„1.344.000“. 
 
Укупно за програм 6 – Заштита животне средине износ „1.914.000“ замењује се износом „1.944.000“. 
 
Програм 7, Организација саобраћаја и саобраћајне инфрструктуре, Програмска активност 0002 

Одржавање саобраћајне инфраструктуре, функционална класификација 451, вршиће се следеће 
измене: 

 
Позиција 112, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавње износ: „1.500.000“ замењује се 

износом „2.880.000“. 
Позиција 114/2, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавње износ: „600.000“ замењује се 

износом „675.000“. 
 
Укупно за ПА 0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре, износ: „8.355.553“, замењује се износом 

„9.810.553“. 
 
Укупно за програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфрструктуре, износ „8.355.553“ замењује 

се износом „9.810.553“. 
 
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: „41.484.360“ 

замењује се износом „42.496.000“. 
 
Укупно за програм 9 – Основно образовање, износ од „41.484.360“ замењује се износом „42.496.000“. 
 
Програм 11, програмска активност 0006 – Подршка деци и породицама са децом, Функционална 

класификација 980, вршиће се следеће измене: 
Позиција 120, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту износ: „1.200.000“ замењује се 

износом „1.500.000“. 
Позиција 122, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту износ: „300.000“ замењује се 

износом „100.000“. 
Позиција 123, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту износ: „3.000.000“ замењује се 

износом „3.100.000“. 
Позиција 124, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту износ: „400.000“ замењује се 

износом „300.000“. 
 
Укупно за ПА 0006 – Подршка деци и породицама са децом, износ „18.900.000“ замењује се износом 

„19.000.000“. 
 
Пројекат П/01 – ИПА пројекат „Подршка локалној услузи за осамостаљивање особа са 

инвалидитетом“ вршиће се следеће измене: 
Позиција 127, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „2.000.000“ брише се. 
 
Укупно за П/01 „Подршка локалној услузи за осамостаљивање особа са инвалидитетом“ износ „2.000.000“ 

брише се. 
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Пројекат П/02 – Помоћ у кући и кућна нега, вршиће се следеће измене: 
Позиција 128, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „3.300.000“ замењује се износом 

„2.685.000“. 
Укупно за П/02 – Помоћ у кући и кућна нега,  износ „3.300.000“  замењује се износом „2.685.000“. 
 
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: „12.024.050“ 

замењује се износом „13.598.050“. 
 
Укупно за програм 11 – Социијална и дечија заштита, износ од „45.404.050“ замењује се износом 

„44.463.050“. 
 
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: „13.142.000“ замењује се износом „13.392.000“. 

 
Укупно за програм 12 – Примарна и здравствена заштита износ „13.142.000“ замењује се износом 

„13.392.000“. 
 
Програм 13,  Развој културе, Програмска активност 0002 – Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва,  Функционална класификација 860, вршиће се следеће измене: 
Позиција 133, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „50.000“ брише се. 
 
Укупно ПА 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,износ „1.350.000“ замењује се 

износом „1.300.000“.   
 
ПА 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, вршиће се 

следеће измене: 
Позиција 135, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „5.000.000“ замењује се износом 

„5.500.000“. 
 
Укупно ПА 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, износ 

„5.000.000“ замењује се износом „5.500.000“.   
 
ПА 0005 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина, вршиће се следеће 

измене: 
Позиција 137, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „300.000“ брише се. 
 
Укупно ПА 0005 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина, износ „300.000“ 

брише се.   
 
Укупно за програм 13 – Развој културе износ од „9.650.000“ замењује се износом „9.800.000“. 
 
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 2 - Комунална делатност, програмска активност 0002 

– Одржавање јавних зелених површина, Функционална класификација 620, вршиће се следеће измене: 
Позиција 144, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „7.000.000“ замењује се 

износом „6.620,000“. 
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Позиција 146, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „4.000.000“ замењује се 

износом „4.930,000“. 
 
Укупно за ПА 0002 - Одржавање јавних зелених површина, износ: „11.500.000“, замењује се износом  

„12.050.000“. 
 
ПА 0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге, Функционална класификација 620, вршиће се 

следеће измене: 
Позиција 148, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката износ: „1.400.000“ 

замењује се износом „1.750,000“. 
 
Укупно за ПА 0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге, износ: „1.400.000“, замењује се износом 

„1.750.000“. 
 
Програмска активност ПА 0009 – Остале комуналне услуге, вршиће се следеће измене: 
Позиција 150, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката износ: „2.500.000“ 

замењује се износом  „3.400.000“. 
 
Укупно за ПА 0009 - Остале комуналне услуге, износ: „2.500.000“, замењује се износом „3.400.000“. 
 
Укупно за програм Јавно предузеће „Полет“ из Пландишта износ „20.400.000“ замењује се износом  

„22.200.000“. 
 
Укупно за Главу 3.01. – Општинска управа општине Пландиште, износ: „443.824.413 замењује се износом 

„415.899.082“ 
 
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 153, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ: „23.800.000“ замењује се 

износом „24.160.000“. 
Позиција 158, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „200.000“ – 01 извор финансирања 

брише се, 07 извор финансирања остаје исти. 
Позиција 159, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „150.000“ – 01 извор 

финансирања брише се, 07 извор финансирања остаје исти. 
Позиција 161, економска класификација 426 – Материјал износ: „2.000.000“ – 01 извор финансирања 

замењује се износом „1.000.000“, 07 извор финансирања остаје исти. 
 
Укупно за Програм 8 – Предшколско образовање износ од „40.728.492“ замењује се износом  „39.688.492“. 
 
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 164, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ: „5.400.000“ замењује се 

износом „5.095.000“. 
Позиција 165, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ: „1.200.000“ 

замењује се износом „920.000“. 
Позиција 166, економска класификација 413 – Накнада у натури износ: „50.000“ замењује се износом 

„204.000“. 
Позиција 169, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи износ: 

„160.000“ замењује се износом „110.000“. 
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Позиција 170, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „770.000“ замењује се износом 

„870.000“. 
Позиција 173, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „135.000“ замењује се 

износом „635.000“. 
Позиција 174, економска класификација 426 – Материјал износ: „1.000.000“ замењује се износом „1.050.000“. 
Позиција 175, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ: „560.000“ замењује се 

износом „740.000“. 
Позиција 177, економска класификација 512 – Машине и опреме износ: „165.000“ замењује се износом 

„65.000“. 
 
Укупно за ПА 0001 - Функционисање Установа културе износ: „11.598.000“ замењује се износом: 

„11.847.000“. 
 
Програмска активност 0002 – Јачање културне продукције и уметничког ствралаштва, вршиће се 

следеће измене: 
Позиција 178, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износ: „1.050.000“ замењује се 

износом„1.400.000“. 
Позиција 181, економска класификација 426 – Материјал у износ: „950.000“ замењује се износом „1.000.000“. 
 
Укупно за ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког ствралаштва износ: „3.463.000“ замењује 

се износом: „3.863.000“. 
 
Укупно за програм 13 – Развој културе износ: „16.026.200“ замењује се износом: „16.675.200“. 
 
Раздео 3, глава 3.04 – Месне заједнице, Функционална класификација 160, Програм 15: Локална 

самоуправа, Програмска активност 0002 – Месне заједнице, вршиће се следеће измене 
 
Позиција 184 економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ: „980.000“ замењује се 

износом „680.000“. 
Позиција 185 економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ: „180.000“ 

замењује се износом „130.000“. 
Позиција 188 економска класификација 421 – Стални уговори износ: „11.230.000“ замењује се износом 

„11.060.000“. 
Позиција 190 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.320.000“ замењује се износом 

„862.000“. 
Позиција 191 економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „150.000“ замењује се износом 

„110.000“. 
Позиција 192 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања износ: „4.331.580“ замењује се 

износом „5.256.580“. 
Позиција 193 економска класификација 426 – Материјал износ: „1.960.000“ замењује се износом „2.235.000“. 
Позиција 198 економска класификација 512 – Машине и опрема износ: „80.000“ брише се. 
 
Укупно за ПА 0002 – Месне заједнице износ: „25.420.498“ замењује се износом: „25.522.498“. 
 
Укупно за све Месне заједнице – износ: „25.420.498“ замењује се износом: „25.522.498“. 
 
Укупно за Раздео 3 – Индиректни корисници Општине Пландиште – износ: „522.699.603“ замењује се 

износом „497.785.272“ 
 
Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3) износ: „540.279.476'' замењује се износом: „515.875.816“. 
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Члан 3. 

 
Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о  буџету општине Пландиште за 2017. годину (ЧЕТВРТИ 

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“. 
                                                            

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 („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), 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 (Четврти 
ребаланс) предвиђени су укупни приходи у износу од 515.875.816.00 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 
5. Трансфери од других нивоа власти 
6. Приход од имовине 
7. Приход од продаје добара и услуга 
8. Новчане казне и одузета имовинска корист 
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9. Мешовити и неодређени приходи 
10. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

 
Како приходни тако и расходни део је планиран у износу од 515.875.816,00 динара,  како је то приказано у 

Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Пландиште  за 2017. годину (Четврти Ребаланс) у 
оквиру следећих раздела: 

 

 Раздео 1 –  Скупштине општине Пландиште у износу од 9.425.544.00 

 Раздео 2 – Председник општине Пландиште и општинско Веће у износу од 8.665.000.00 

 Раздео 3 –  Општинкса управа општине Пландиште у износу од 497.785.272,00 
 

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину   (Четврти ребаланс) 
буџет се планира на нижем нивоу за 24.403.660,00 дин у односу на Одлуку о изменама и допунама о одлуке о 
буџету за 2017. годину (трећи ребаланс) и   износиће како је напред наведено из разлога смањења прилива 
прихада од планираних: 

 
 Прилива средстава од остварена од давања у закуп пољопривредног земљишт, односно 

пољопривреног објекта у државној својини 
 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. 

     
Трећи ребаланс је повећан пре него што је урађен Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 

за 2017. годину у износу од 2.555.672,89 динара Решењем о повећању апропријација односно прилива 
средстава од других нивоа власти на основу Уговора о додели средстава са фондацијом Габор Бетхлен и са 
Саветом мађарске националне мањине за финансирање пројекта који се финансира из фондације Габор 
Бетхлен у 2017. години за пројекат П/03 – Програм унапређења предшколских установа у Карпатском басену. 

У предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2017. годину (Четврти ребаланс) највеће 
промене су се десиле у разделу 3. Општинске управе а односе се на  смањење средстава за реализацију 
Пројеката.      

Такође урађене су прерасподеле између апропријација и повећање односно смањење оних апропријација 
где је недовољно планирано Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017. годину (Трећим 
ребалансом) односно због смањеног прилива средстава, за кориснике средстава буџета како директног тако и 
индиректних корисника буџета односно корисника субвенција,дотација,донација и трансфера (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 
образовни центар „Вук Караџић“ из Пландишта, Народна библиотека и Месне заједнице) како је то приказано у 
описном делу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2017. годину (Четврти ребаланс). 
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