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118. 
 

На основу члана 63. став 1.Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 , 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – 

др.закон), 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 06.11.2015. године  донела 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 
(ДРУГИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ) 

 
Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2015. годину („Службени лист општине 

Пландиште“, бр. 23/2014 и 10/2015), у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по 

основу продаје нефинансијске имовине износ:„468.014.180“замењује се износом: „480.653.775“.  

У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: 

„468.014.180“замењује се износом: „480.653.775“. 

У члану 2. уставу 1. Средства  текуће буџетске резерве износ: "2.506.000“ замењује се 

износом „943.946“. 

Члан 2. 

У посебном делу  у члану 3.  Приходи и примања буџета за 2015. годину, према економској 

класификацији вршиће се следеће измене и допуне: 

 

Укупно економска класификација 711 000 – Порез на доходак, добит и капитална добра 
износ: „92.554.180“  замењује се износом: „93.883.775“. 

Економска класификација 711111 – Порез на зараде - износ: „74.834.180“  замењује се 
износом: „76.143.775“. 

Економска класификација 711145 – Порез на приход од давања у закуп покретних ствари – 
по основу самоопорезивања и по решењу пореске управе износ: „10.000“замењује се износом: 
„30.000”.   

 

Укупно економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „48.000.000 “ 
замењује се износом: „55.000.000“.   

Економска класификација 713121 – Порез на имовину обвезника који не воде пословне 

књиге - износ: „20.000.000“ замењује се износом: „24.000.000“.   
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Економска класификација 713421 – Порез на пренос апсолутних права - износ: „6.000.000“ 

замењује се износом: „9.000.000“.   

Укупно  економска класификација 714 000 – Порез на добра и услуге: „10.230.000 “ 
замењује се износом: „12.030.000“.   

Економска класификација 714562– Посебна накнада на заштиту и унапређење животне 

средине - износ: „5.200.000“ замењује се износом: „7.000.000“.  

Укупна  економска класификација 732 000 – Донације од међународних ораганизација: 

„1.500.000“ замењује се износом: „3.000.000“.   

Економска класификација732151 – Текуће донације од међународних организација- износ: 

„1.500.000“ замењује се износом: „3.000.000“.  

Укупна  економска класификација 733 000 – Трансфери од других нивоа власти: 

„212.860.000 “ замењује се износом: „216.860.000“.   

Додаје се економска класификација  433 154  – Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 

од Републике у корист нивоа општине у износу од: „540.000“. 

Економска класификација 733156 – Текући наменски трансфер од АПВ у корист општине  - 

износ: „4.000.000“ замењује се износом: „7.460.000“.  

Укупна економска класификација 741 000 – Приходи од имовине: „72.120.000“ замењује 

се износом: „72.130.000“.   

Економска класификација 741531 – Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 

других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности - износ: „20.000“ 

замењује се износом: „30.000“. 

Укупна  економска класификација 811 000 – Примања од продаје непокретности: 
„15.000.000“ замењује се износом: „12.000.000“. 

Економска класификација 811151 – Примања од продаје непокретности у корист нивоа 
општине - износ: „15.000.000“ замењује се износом: „12.000.000“.  

Укупни приходи и примања у износу: „468.014.180“ замењују се износом „480.653.775“. 

У Посебном делу у члану 4. вршиће се следеће измене: 

У члану 4. у ставу 1. износ: „468.014.180“ замењује се износом: „480.653.775“. 

У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака  буџета за 2015. годину, 

према програмима, програмској активности  и економској класификацији вршиће се следеће измене 

и допуне: 

Раздео 1, глава 1.01 – Скупштина општине, председник и општинско веће,  

Функционална класификација 110, Програм 15: Локална самоуправа, Програмска 



- 303 -СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   Број:17           06.11.2015. 

 

 

Стр                   
 
 

класификација 0602-0001-Функционисање локалних самоуправа и градских општина,  вршиће 

се следеће измене: 

Позиција 1, економска класификација 411– Плате и додаци запослених - износ: „6.885.000“ 

замењује се износом „5.385.000“. 

Позиција 2, економска класификација 412– Социјални доприноси на терет послодавца - 

износ: „1.260.000“ замењује се износом „960.000“. 

Позиција 4, економска класификација 422– Трошкови путовања- износ: „300.000“ замењује се 

износом „100.000“. 

Позиција 6, економска класификација 465– Остале текуће дотације по закону - износ: 

„905.000“ замењује се износом „505.000“. 

Укупно за функционалну класификацију 110 и програмску активност 0602-0001- износ: 

„16.945.000“замењује се износом: „14.545.000“. 

Раздео 1, глава 1.02 – Скупштина општине, председник и општинско веће,  

Функционална класификација 110, Програм 15: Локална самоуправа, Програмска 

класификација 0602-0001-Штаб за ванредне ситуације,  вршиће се следеће измене: 

Позиција 7, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „300.000“ брише се. 

Позиција 8, економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „300.080“ 

замењује се износом „80.000“. 

Позиција 10, економска класификација 484 – Накнада штете усслед елементарних непогода 

- износ: „600.000“ замењује се износом „400.000“. 

Укупно за функционалну класификацију 110 и програмску активност 0602-0001- износ: 

„1.495.000“замењује се износом: „695.000“. 

Укупно Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће-  износ: 

''18.440.000“ замењује се износом: ''15.240.000“. 

Раздео 2,  глава 2.01 – Општинска управа,  Функционална класификација 130, Програм 

15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 –Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина, вршиће се следеће измене: 

Позиција 11, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених - износ: 

„23.400.000“ замењује се износом „25.062.000“. 

Позиција 12, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца - 

износ: „4.000.500“ замењује се износом „4.300.500“. 

Позиција 14, економска класификација 414  –  Социјална давања запослених - износ: 

„2.280.000“ замењује се износом „780.000“. 
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Позиција 16, економска класификација 416 –  Накнада запосленима и остали посебни 

расходи - износ: „500.000“ замењује се износом „100.000“. 

Позиција 17, економска класификација 421 –  Стални трошкови - износ: „9.000.000“ замењује 

се износом „12.000.000“. 

Позиција 18, економска класификација 422 –  Трошкови путовања - износ: „3.000.000“ 

замењује се износом „2.114.000“. 

Позиција 19, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „13.988.000“ 

замењује се износом „19.949.000“. 

Позиција 21, економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „14.000.000“ 

замењује се износом „15.000.000“. 

Позиција 22, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања - износ: 

„6.600.000“ замењује се износом „9.600.000“. 

Позиција 23, економска класификација 426 –Материјал- износ: „6.000.000“ замењује се 

износом „5.971.249“. 

Позиција 24, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону - износ: 

„3.050.000“ замењује се износом „2.200.000“. 

Позиција 28, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда  - 

износ: „58.000.000“ замењује се износом „50.000.000“. 

Позиција 29, економска класификација 511 – Зграде и грађавински објекти - износ: „500.000“ 

замењује се износом „12.500.000“. 

Позиција 30, економска класификација 512 – Машина и опрема - износ: „1.500.000“ замењује 

се износом „2.200.000“. 

Укупно за главу 2.01- функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001- 

износ: „148.977.680 “замењује се износом: „164.935.929“. 

Раздео 2,  глава 2.03 – Општинска управа,  Функционална класификација 130, Програм 

15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 –Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина Пројекат П/02- Изградња капеле у Барицама, вршиће се 

следеће измене: 

Позиција 34, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти - износ: 

„2.000.000“ брише се. 

Укупно за главу 2.03 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-

0010- износ: „2.000.000 “брише се. 
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Раздео 2, глава 2.60, Општинска управа,  Функционална класификација 130, Програм 

15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 – Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина Пројекат П/08 - Радном праксом до нових радних места у 

Јужном Банату, вршиће се следеће измене: 

Додаје се нова позиција 36/3, економска класификација  422 – Трошкови путовања у износу 

од: „64.000“. 

Додаје се нова позиција 36/4, економска класификација  423 – Услуге по уговору у износу од: 

„677.000“. 

Додаје се нова позиција 36/5, економска класификација  426 – Материјал у износу од: 

„40.000“ 

Укупно за главу 2.60 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-

0001- износ: „781.000“ 

Раздео 2, глава 2.06 – Општинска управа Резерве, Функционална класификација 130,  

Програм 15: Локална самоуправа,  Програмска активност 0010  – Резерве, вршиће се следеће 

измене: 

Позиција 38, економска класификација 499121 – Текућа резерва  - износ: „2.506.000“ 

замењује се износом „943.946“. 

Укупно за главу 2.06 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-

0010- износ: „4.606.000 “замењује се износом: „3.043.946“. 

Раздео 2, глава 2.10, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 15: 

Локална самоуправа, Програмска активност 0008 – Програми националних мањина, вршиће 

се следеће измене: 

Позиција 44, економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „200.000“ 

брише се. 

Позиција 44/1, економска класификација 426 – Материјал - износ: „300.000“ замењује се 

износом „160.000“ 

Укупно за главу 2.10 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-

0008- износ: „500.000 “замењује се износом: „160.000“. 

Раздео 2, глава 2.11, Општинска управа Функционална класификација 130,  Програм 1 – 

Локални развој просторног планирања, Програмска активност 1101-0001- Стратешко – 

просторно и урбанистичко планирање (израде пројеката), вршиће се следеће измене: 

Позиција 45, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ брише се. 

Позиција 46, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ брише се. 



- 306 -СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   Број:17           06.11.2015. 

 

 

Стр                   
 
 

Позиција 47, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ брише се. 

Позиција 48, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ брише се. 

Позиција 49, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ брише се. 

Позиција 52, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ брише се. 

Позиција 53, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „300.000“ брише се. 

Позиција 54, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „250.000“ брише се. 

Позиција 55, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „200.000“ брише се. 

Позиција 57, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „700.000“ брише се. 

 

Укупно за главу 2.11 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1101-

0001- износ: „4.650.000 “замењује се износом: „2.600.000“ 

Раздео 2, глава 2.12, Општинска управа Функционална класификација130, Програм 1 – 

Локални развој просторног планирања,  Програмска активност 1101-0002 – Уређивање 

грађавинског земљишта,  вршиће се следеће измене: 

Позиција 59, економска класификација 541 – Земљиште - износ: „2.000.000“ замењује се 

износом „3.500.000“. 

Додаје се нова позиција 59/2, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у 

износу од: „500.000“. 

Укупно за главу 2.12- функционалну класификацију 130 и програмску активност 1101-0002- 

износ: „7.130.000“замењује се износом: „7.080.000“. 

Раздео 2, глава 2.13, Општинска управа Функционална класификација 040, Програм 11 

– Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0001 – Социјалне помоћи,  вршиће 

се следеће измене: 

Позиција 61, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту - износ: 

„4.000.000“ замењује се износом „2.000.000“. 

Позиција 62, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту - износ: 

„12.000.000“ замењује се износом „13.000.000“. 

Позиција 63, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту - износ: „250.000“ 

замењује се износом „350.000“. 

Позиција 64/1, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту у износу од: 

„70.000“ брише се. 
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Укупно за главу 2.13 - функционалну класификацију 040 и програмску активност 0901-

0001- износ: „25.820.000“замењује се износом: „24.850.000“. 

Раздео 2, глава 2.14, Општинска управа Функционална класификација 070, Програм 11 

– Социјална и дечија заштита,  Програмска активност 0901-0003 – Подршка социо-културним 

организацијама,  вршиће се следеће измене: 

Додаје се нова позиција 65/1, економска класификација  481 000 – Дотације невладиним 

организацијама у износу од: „90.000“. 

Укупно за главу 2.14 - функционалну класификацију 070 и програмску активност 0901-

0003- износ: „850.000“ замењује се износом: „940.000“. 

Раздео 2, глава 2.16, Општинска управа Функционалнакласификација 040, Програм 11 – 

Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0006 – Дечија заштита, вршиће се 

следеће измене: 

Позиција 68, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту - износ: „400.000“ 

замењује се износом „300.000“. 

Укупно за главу 2.16 - функционалну класификацију 040 и програмску активност 0901-

0006- износ: „3.700.000“замењује се износом: „3.600.000“. 

Раздео 2, глава 2.17, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 11 

– Социјална и дечија заштита,  Програмска активност 0901-0003 – Подршка социо-

хуманитарним организацијама, Пројекат П/01- Помоћ у кући, вршиће се следеће измене: 

Додаје се нова позиција 70, економска класификација  463 – Трансфери осталим нивоаима 

власти у износу од: „680.000“ 

Укупно за главу 2.17 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0901-

0003- износ: „680.000“. 

Раздео 2, глава 2.18, Општинска управа  Функционална класификација 130, Програм 11 

– Социјална и дечија заштита,  Програмска активност 0901-0003  – Подршка социо-

хуманитарним организацијама, Пројекат П/04 - Економско оснаживање и осамостављивање 

избегличких породица, вршиће се следеће измене: 

Позиција 71, економска класификација  481 – Дотације не владиним организацијама у износу 

од: „70.000“ замењује се износом: „1.400.000“. 

Укупно за главу 2.18 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0901-

0003- износ: „70.000“замењује се износом: „1.400.000“. 

Раздео 2, глава 2.19, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 11 

– Социјална и дечија заштита,  Програмска активност 0901-0003  – Подршка социо-
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хуманитарним организацијама, пројекта П/05- Стамбено збрињавање избегличких породица, 

вршиће се следеће измене: 

Позиција 72, економска класификација  481 – Дотације не владиним организацијама у износу 

од: „230.000“ брише се. 

Укупно за главу 2.19 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0901-

0003- износ: „230.000“брише се 

Раздео 2, глава 2.20, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 3 – 

Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0002 – Унапређење привредног 

амбијента, вршиће се следеће измене: 

Позиција 73, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „200.000“замењује 

се износом: „360.000“. 

Укупно за главу 2.20 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1501-0002 

- износ: „200.000“замењује се износом: „360.000“. 

Раздео 2, глава 2.21, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 3 – 

Локални економски развој, Програмска активност 1501-0003 – Подстицај за развој 

предузетништва, вршиће се следеће измене: 

Позиција 74, економска класификација 451 – Субвенције јавни нефинансијским предузећима 

– износ: „3.000.000“замењује се износом: „1.700.000“. 

Укупно за главу 2.21 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1501-0003 

- износ: „3.700.000“замењује се износом: „2.200.000“. 

Раздео 2, глава 2.22, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 3 – 

Локални економски развој, Програмска активност 1501-0005 – Финансијска подршка локланом 

економском развоју, вршиће се следеће измене: 

Позиција 76, економска класификација 423 –Услуге по уговору – износ: „7.000.000“замењује 

се износом: „5.257.000“. 

Укупно за главу 2.22 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1501-0005 

- износ: „7.000.000“замењује се износом: „5.270.000“. 

Раздео 2, глава 2.24, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 4 – 

Развој туризма,  Програмска активност 1502-0002 – Туристичка промоција, вршиће се следеће 

измене: 

Позиција 78, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „100.000“ 

замењује се износом: „50.000“. 

Позиција 79, економска класификација 426 – Материјал – износ од: „100.000“ замењује се 

износом: „50.000“. 
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Укупно за главу 2.24 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1502-0002 

- износ: „200.000“замењује се износом: „100.000“. 

Раздео 2, глава 2.25, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 4 – 

Развој туризма,  Програмска активност 1502-0002 – Туристичка промоција, пројекта П/01- 

Планско уређење трга са тематским целинама „Иницијатива из Пландишта“, вршиће се 

следеће измене: 

Позиција 80, економска класификација  425 – Текуће попоравке и одржавање објеката  у 

износу од: „500.000“ замењује се износом: „3.000.000“. 

Укупно за главу 2.25 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1502-

0002- износ: „500.000“ замењује се износом: „3.000.000“. 

Раздео 2, глава 2.26, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 13 

– Развој културе,  Програмска активност 1201-0002 – Подстицај културном и уметничком 

стваралаштву, вршиће се следеће измене: 

Позиција 83, економска класификација  481 941 – Дотације осталим удружењима грађана 

износу од: „2.500.000“ замењује се износом: „2.505.000“. 

Укупно за главу 2.26 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1201-

0002- износ: „7.900.000“ замењује се износом: „7.905.000“. 

Раздео 2, глава 2.27, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 2 – 

Комунална делатност, Програмска активност 0601-0002 – Управљање отпадним водама, 

вршиће се следеће измене: 

Позиција 86, економска класификација 511 – Зграде и грађавински објекти – износ: 

„6.000.000“замењује се износом: „500.000“. 

Укупно за главу 2.27 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0601-0002 

– износ: „6.000.000“замењује се износом: „500.000“. 

Раздео 2, глава 2.28, Општинска управа Функционална класификација 560, Програм 2 – 

Комунална делатност, Програмска активност 0601-0003 – Одржавање депоније, вршиће се 

следеће измене: 

Позиција 87, економска класификација 511 – Зграде и грађавински објекти – износ: 

„500.000“замењује се износом: „250.000“. 

Укупно за главу 2.28 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 0601-0003 

– износ: „500.000“замењује се износом: „250.000“. 

Раздео 2, глава 2.29, Општинска управа Функционална класификација 560, Програм 2 – 

Комунална делатност, Програмска активност 0601-0009 – Уређење одржавања зеленила, 

вршиће се следеће измене: 
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Позиција 88/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: 

„850.000“замењује се износом: „350.000“. 

Укупно за главу 2.29 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 0601-0009 

– износ: „850.000“замењује се износом: „350.000“ 

Раздео 2, глава 2.30, Општинска управа Функционална класификација 560, Програм 2 – 

Комунална делатност,  Програмска активност 1601-0009  – Уређење и одржавање зеленила, 

пројекта П/01- Подизање заштитног зеленог појаса и набавка уређаја за очување животне 

средине капиталног карактера, вршиће се следеће измене: 

Позиција 89, економска класификација  424 – Специјализоване услуге  у износу од: 

„1.300.000“ замењује се износом: „50.000“ 

Укупно за главу 2.30 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 1601-

0009- износ: „1.300.000“ замењује се износом: „50.000“. 

Раздео 2, глава 2.31, Општинска управа  Функционална класификација 560, Програм 2 – 

Комунална делатност,  Програмска активност 1601-0009   – Уређење и одржавање зеленила, 

пројекта П/02- Подизање шумских појасева, вршиће се следеће измене: 

Позиција 90, економска класификација  424 – Специјализоване услуге  у износу од: „500.000“ 

замењује се износом: „300.000“ 

Укупно за главу 2.31 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 1601-

0009- износ: „500.000“ замењује се износом: „300.000“. 

Јавно комунално предузеће „Полет“ Пландиште - Раздео 2, глава 2.34, Функционална 

класификација 630,  Програм 2 – Комунална делатност,  Програмска активност 0601-0001 – 

Водоснабдевање, вршиће се следеће измене: 

Позиција 95, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: 

„1.000.000“брише се. 

Укупно за главу 2.34 - функционалну класификацију 630 и програмску активност 0601-0001 

– износ„1.000.000“ брише се. 

Jавно комунално предузеће „Полет“ Пландиште - Раздео 2, глава 2.60, Функционална 

класификација 630, Програм 3 – Локални економски развој, Програмска активност 1501-0005 –

Финансијска подршка локалном економском развају – ЈАВНИ РАДОВИ, вршиће се следеће 

измене: 

Додаја се нова позиција 97/1, економска класификација 423 –Услуге по уговору – у износу 

од: „210.000“ 

Укупно за главу 2.60 - функционалну класификацију 630 и програмску активност 1501-0005 

– износ „210.000“. 
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Јавно комунално предузеће „Полет“ Пландиште - Раздео 2, глава 2.36, Функционална 

класификација 630, Програм 7 – Путна инфраструктура,  Програмска активност 0701-0002 – 

Одржавање путева, вршиће се следеће измене: 

Позиција 98, економска класификација 484 – Накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода – износ: „1.500.000“замењује се износом: „1.600.000“. 

Укупно за главу 2.36 - функционалну класификацију 630 и програмску активност 0701-0002 

– износ„1.500.000“замењује се износом: „1.600.000“. 

Раздео 2, глава 2.38, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 1 – 

Локални развој и просторно планирање, Програмска активност 1101-0002 – Уређивање 

грађавинског земљишта, вршиће се следеће измене: 

Позиција 100, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „1.000.000“ 

замењује се износом: „100.000“. 

Укупно за главу 2.38 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1101-0002 

– износ: „1.000.000 “замењује се износом: „100.000“. 

Раздео 2, глава 2.39, Општинска управа Функционална класификација 421, Програм 5 – 

Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0001 – Унапређење услова за 

пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене: 

Позиција 102, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: 

„1.000.000“замењује се износом: „500.000“. 

Позиција 103, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: 

„500.000“брише се. 

Позиција 104, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: 

„1.000.000“замењује се износом: „2.000.000“. 

Укупно за главу 2.39 - функционалну класификацију 421 и програмску активност 1101-0001 

– износ: „17.100.000 “замењује се износом: „17.100.000“. 

Раздео 2, глава 2.40, Општинска управа Функционална класификација 560, Програм 6 – 

Заштита животне средине, Програмска активност 0401-0001 – Управљање заштитом животне 

средине и природних вредности, вршиће се следеће измене: 

Позиција 105, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од: „500.000“ 

брише се. 

Укупно за главу 2.40 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 1401-0001 

– износ: „500.000“ брише се. 



- 312 -СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   Број:17           06.11.2015. 

 

 

Стр                   
 
 

Раздео 2, глава 2.42, Општинска управа Функционална класификација 560, Програм 6 – 

Заштита животне средине, Програмска активност 0401-0004 – Заштита природих вредности и 

унапређење подручја са природним својствима, вршиће се следеће измене: 

Позиција 107, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „900.000“ 

замењује се износом: „400.000“. 

Укупно за главу 2.42 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 1401-0004 

– износ: „900.000“ замењује се износом: „400.000“. 

Раздео 2, глава 2.43, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 5 – 

Путна инфраструктура, Програмска активност 0701-0001 – Управљање саобраћајном 

инфраструктуром, вршиће се следеће измене: 

Позиција 108, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у износу од: 

„2.000.000“ замењује се износом: „500.000“. 

Укупно за главу 2.43 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1701-0001 

– износ: „2.000.000“замењује се износом: „500.000“. 

Раздео 2, глава 2.44, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 7 – 

Путна инфраструктура, Програмска активност 0701-0002 – Одражавање путева, вршиће се 

следеће измене: 

Позиција 109, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од: 

„1.100.000“замењује се износом: „1.406.000“. 

Позиција 110, економска класификација 426 – Материјал у износу од: „500.000“замењује се 

износом: „1.910.000“. 

Додаје се нова позиција 110/1, економска класификација 484 –Накнаде штете за повреде 

или штету насталу услед елемнтарних непогода (зимско одржавање путева) у износу од: „2.500.000“. 

Укупно за главу 2.44 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1701-0002 

– износ: „25.300.000“замењује се износом: „29.516.000“. 

Раздео 2, глава 2.54, Општинска управа -  Дом здравља, Функционална класификација 

700, Програм 12 – Примарна здравствена заштита, Програмска активност 0801-0001 – 

Функционисање установа примарне здравствене заштите, вршиће се следеће измене: 

Позиција 123, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „200.000“ 

замењује се износом: „520.000“. 

Укупно за главу 2.54 - функционалну класификацију 700 и програмску активност 1801-0001 

– износ: „3.500.000“ замењује се износом: „3.820.000“. 
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Раздео 2, глава 2.61, Општинска управа – Дом здравља,  Функционална класификација 

700,  Програм 3 – Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0005 –Финансијска 

подршка локалном економском развају – ЈАВНИ РАДОВИ, вршиће се следеће измене: 

Додаја се нова позиција 126/1, економска класификација 423 –Услуге по уговору – у износу 

од: „278.000“ 

Укупно за главу 2.61 - функционалну класификацију 630 и програмску активност 1501-0005 

– износ„278.000“. 

Раздео 2, глава 2.55, Општинска управа Функционална класификација 810, Програм 14 

– Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0001 – Подршка локалним спортским 

организацијама, вршиће се следеће измене: 

Позиција 127, економска класификација 481 – Дотације не владиним организацијама – износ 

од: „8.186.000“ замењује се износом: „7.186.000“. 

Укупно за главу 2.55 - функционалну класификацију 810 и програмску активност 1301-0001 

– износ: „8.186.000“ замењује се износом: „7.186.000“. 

Раздео 2, глава 2.62, Општинска управа – Развој спорта и омладине,  Функционална 

класификација 810,  Програм 3 – Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0005 

–Финансијска подршка локалном економском развају – ЈАВНИ РАДОВИ, вршиће се следеће 

измене: 

Додаја се нова позиција 127/1, економска класификација 423 –Услуге по уговору – у износу 

од: „133.000“ 

Укупно за главу 2.62 - функционалну класификацију 810 и програмску активност 1501-0005 

– износ„133.000“. 

Укупно Раздео 2. – Општинска управа-  износ: „318.908.680'' замењује се износом: 

“324.174.875“. 

Предшколска установа Пландиште, Раздео 3, глава 3.01, Функционална класификација 

911, Програм 8 – Предшколске установе, Програмска активност  2001-0001 – Функционисање 

предшколских установа, вршиће се следеће измене: 

Позиција 121 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 128 економска 

класификација 411 – Машине и опрема – износ од: „18.000.000“ замењује се износом: „18.800.000“. 

Позиција 122 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 129 економска 

класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца – износ од: „3.300.000“ замењује се 

износом: „3.360.000“. 

Позиција 123 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 132 економска 

класификација 415 – Накнада за запослене у износу од: „800.000“замењује се износом: „810.000“. 
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Позиција 124 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 133 економска 

класификација 416 – Накнада запосленима и остали посебни расходи у износу од: 

„650.000“замењује се износом: „655.000“. 

Позиција 125 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 136 економска 

класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „200.000“замењује се износом: „450.000“. 

Позиција 126 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 137 економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од: „150.000“ брише се. 

Позиција 128 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 139 економска 

класификација 426 – Материјал у износу од: „1.000.000“ брише се. 

Позиција 129 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 140 економска 

класификација 465 – Остале текуће дотације по закону у износу од: „2.385.000“замењује се износом: 

„2.885.000“. 

Укупно за главу 3.01 - функционалну класификацију 911 и програмска активност 2001-0001 

– износ: „30.211.000“  замењује се износом: „30.686.000“. 

Предшколска установа Пландиште, Раздео 3, глава 3.01, Функционална класификација 

911, Програм 3 – Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0005 –Финансијска 

подршка локалном економском развају – ЈАВНИ РАДОВИ, вршиће се следеће измене: 

Додаја се нова позиција 144/1, економска класификација 423 –Услуге по уговору – у износу 

од: „69.000“ 

Укупно за главу 3.01 - функционалну класификацију 911 и програмску активност 1501-0005 

– износ„69.000“. 

Основна школа Пландиште, Раздео 3, глава 3.02, Функционална класификација 912,  

Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност  2002-0001 – Функционисање 

Основних школа Пландиште, вршиће се следеће измене: 

Позиција  132/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 184 економска 

класификација 416  – Накнаде запосленима и остали посебни расходи – износ од: „300.000“ 

замењује се износом од „1.170.000“. 

Позиција  132/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 185 економска 

класификација 421 – Стални трошкови – износ од: „5.000.000“ замењује се износом од „5.400.000“. 

Позиција  132/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 187 економска 

класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „400.000“ замењује се износом од „885.000“. 

Позиција  132/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 188 економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге  – износ од: „100.000“ замењује се износом од 

„150.000“. 
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Позиција  132/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 189 економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавање  – износ од: „850.000“ замењује се износом од 

„1.280.000“. 

Позиција  132/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 194 економска 

класификација 512 – Машине и опрема  – износ од: „100.000“ замењује се износом од „150.000“. 

Позиција  132/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 195 економска 

класификација 513 – Остала основна средства  – износ од: „100.000“ замењује се износом од 

„30.000“. 

Укупно за Основну школу Пландиште - функционалну класификацију 912 и програмска 

активност 2002-0001 – износ: „15.750.000“  замењује се износом: „17.965.000“. 

Основна школа Пландиште, Раздео 3, глава 3.02, Функционална класификација 912, 

Програм 3 – Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0005 –Финансијска 

подршка локалном економском развају – ЈАВНИ РАДОВИ, вршиће се следеће измене: 

Додаја се нова позиција 195/1, економска класификација 423 –Услуге по уговору – у износу 

од: „171.000“ 

Укупно за главу 3.02 - функционалну класификацију 912 и програмску активност 1501-0005 

– износ„171.000“. 

Укупно за Основну школу Пландиште - функционалну класификацију 912 и програмска 

активност 2002-0001 – износ: „15.750.000“  замењује се износом: „18.136.000“. 

Основна школа Велика Греда, Раздео 3, глава 3.02, Функционална класификација 912,  

Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност  2002-0001 – Функционисање 

Основних школа - вршиће се следеће измене: 

Додаје се позиција 132/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 214 

економска класификација 414  – Социјална давања запосленима – износ од: „50.000“. 

Позиција 132/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 216 економска 

класификација 416  – Накнаде запослених и остали посебни расходи – износ од: „133.000“ замењује 

се износом од „500.000“. 

Позиција  132/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 217 економска 

класификација 421  – Стални трошкови – износ од: „1.600.000“ замењује се износом од „1.800.000“. 

Позиција  132/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 222 економска 

класификација 426 – Материјал – износ од: „500.000“ замењује се износом од „550.000“. 

Укупно за Основну школу Велика Греда - функционалну класификацију 912 и програмска 

активност 2002-0001 – износ: „6.463.000“  замењује се износом: „7.130.000“. 
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Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште, Раздео 3, глава 3.03 

Функционална класификација 820,  Програм 13 – Развој културе, Програмска активност  1201-

0001 – Функционисање локалних установа културе, вршиће се следеће измене: 

Позиција  133/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 227 економска 

класификација 411  – Плате и додаци запослених – износ од: „3.300.000“ замењује се износом од 

„3.140.000“. 

Позиција  134/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 228 економска 

класификација 412  – Социјални доприноси на терет послодавца – износ од: „800.000“ замењује се 

износом од „710.000“. 

Позиција  138/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 233 економска 

класификација 421  – Стални трошкови – износ од: „700.000“ замењује се износом од „850.000“. 

Позиција  140/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 235 економска 

класификација  423  – Услуге по уговору – износ од: „100.000“ замењује се износом од „500.000“. 

Позиција  142/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 237 економска 

класификација 425  – Текуће поправке и одржавање – износ од: „150.000“ замењује се износом од 

„250.000“. 

Позиција  143/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 238 економска 

класификација 426  – Материјал  – износ од: „300.000“ замењује се износом од „450.000“. 

Позиција  144/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 239 економска 

класификација 465  – Остале текуће дотације по закону  – износ од: „460.500“ замењује се износом 

од „360.500“. 

Позиција  146/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 245 економска 

класификација  423  – Услуге по уговору – износ од: „500.000“ замењује се износом од „600.000“. 

Позиција  147/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 246 економска 

класификација  424  – Специјализоване услуге  – износ од: „500.000“ брише се. 

Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште, Раздео 3, глава 3.03 

Функционална класификација 820, Програм 3 – Локални економски развој,  Програмска 

активност 1501-0005 –Финансијска подршка локалном економском развају – ЈАВНИ РАДОВИ, 

вршиће се следеће измене: 

Додаја се нова позиција 246/1, економска класификација 423 –Услуге по уговору – у износу 

од: „149.000“. 

Укупно за главу 3.02 - функционалну класификацију 820 и програмску активност 1501-0005 

– износ„149.000“. 
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Укупно за Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште - функционалну 

класификацију 820 и програмска активност 1201-0001 – износ: „7.660.500 “  замењује се износом: 

„7.859.500“. 

Народна библоиотека Пландиште, Раздео 3, глава 3.03 Функционална класификација 

820,  Програм 13 – Развој културе, Програмска активност  1201-0001 – Функционисање 

локалних установа културе, вршиће се следеће измене: 

Позиција  133/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 247 економска 

класификација 411  – Плате и додаци запослених – износ од: „2.600.000“ замењује се износом од 

„1.945.000“. 

Позиција  134/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 248 економска 

класификација 412  – Социјални доприноси на терет послодавца – износ од: „480.000“ замењује се 

износом од „363.000“. 

Позиција  140/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 255 економска 

класификација 423  – Услуге по уговору – износ од: „100.000“ замењује се износом од „341.000“. 

Народна библоиотека Пландиште, Раздео 3, глава 3.03 Функционална класификација 

820, Програм 3 – Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0005 –Финансијска 

подршка локалном економском развају – ЈАВНИ РАДОВИ, вршиће се следеће измене: 

Додаја се нова позиција 265/1, економска класификација 423 –Услуге по уговору – у износу 

од: „65.000“. 

Укупно за главу 3.03 - функционалну класификацију 820 и програмску активност 1501-0005 

– износ„65.000“. 

Укупно за Народну библиотеку Пландиште - функционалну класификацију 820 и 

програмска активност 1201-0001 – износ: „4.891.000“  замењује се износом: „4.425.000“. 

Центар за социјални рад Пландиште, Раздео 3, глава 3.04 Функционална 

класификација 090,  Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност  0901-

0001 – Функционисање установа социјалне заштите и социјалне помоћи, вршиће се следеће 

измене: 

Позиција  149/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 267 економска 

класификација 411  – Плате и додаци запослених – износ од: „1.000.000“ замењује се износом од 

„1.800.000“. 

Позиција  149/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 268 економска 

класификација 412  – Социјални доприноси на терет послодавца – износ од: „325.000“ замењује се 

износом од „333.000“. 

Позиција  149/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 275 економска 

класификација 423  – Услуге по уговору – износ од: „220.000“ замењује се износом од „420.000“. 
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Позиција  149/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 276 економска 

класификација 424  – Специјализоване услуге  – износ од: „130.000“ замењује се износом од 

„260.000“. 

Позиција  149/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 278 економска 

класификација 426  – Материјал – износ од: „400.000“ замењује се износом од „480.000“. 

Позиција  149/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 281 економска 

класификација 472  – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – износ од: „3.580.000“ замењује се 

износом од „3.000.000“. 

Позиција  150/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 282 економска 

класификација 472  – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – износ од: „500.000“ замењује се 

износом од „2.000.000“. 

Укупно за Центар за социјлани рад Пландиште - функционалну класификацију 090 и 

програмска активност 1201-0001 – износ:„7.155.000“ замењује се износом: „9.293.000“. 

Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 

вршиће се следеће измене: 

Позиција  155/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 287 економска 

класификација 421 – Стални трошкови – износ од: „2.250.000“ замењује се износом од „3.250.000“. 

Позиција  159/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 291 економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ од: „1.900.000“ замењује се износом од 

„1.600.000“. 

Позиција  160/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 292 економска 

класификација 426 – Материјал – износ од: „1.550.000“ замењује се износом од „1.850.000“. 

Укупно замесну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0602-0002 – износ: „10.440.000“  замењује се износом: „11.440.000“. 

Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм  2 – Комунална делатност,  Програмска активност  0601-0002  – Управљање отпадним 

водама, вршиће се следеће измене: 

Позиција  165/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 297 економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „1.000.000“ замењује се износом од 

„600.000“. 

Укупно замесну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0601-0002 – износ: „1.300.000“замењује се износом: „900.000“. 
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Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 3 – Локални економски развој, Програмска активност 1501-0005 –Финансијска 

подршка локалном економском развају – ЈАВНИ РАДОВИ, вршиће се следеће измене: 

Додаја се нова позиција 297/1, економска класификација 423 –Услуге по уговору – у износу 

од: „209.000“ 

Укупно за главу 3.05 - функционалну класификацију 160 и програмску активност 1501-0005 

– износ„209.000“. 

Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм  5 – Пољопривреда,  Програмска активност  0101-0001  – Унапређење услова за 

пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене: 

Позиција  169/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 299 економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „1.500.000“ замењује се износом од 

„1.900.000“. 

Укупно замесну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0101-0001 – износ: „1.700.000“  замењује се износом: „2.100.000“. 

Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм  13 – Развој културе,  Програмска активност  0201-0002  – Подстицај културном и 

уметничком стваралаштву, вршиће се следеће измене: 

Позиција  171/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 301 економска 

класификација  424 – Специјализоване услуге – износ од: „200.000“ замењује се износом од 

„130.000“. 

Позиција  172/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 302 економска 

класификација  426  –   Материјал  – износ од: „150.000“ замењује се износом од „335.000“. 

Укупно за месну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0201-0002– износ: „500.000“замењује се износом: „615.000“. 

Укупно за Месну заједницу  Пландиште износ од: „13.940.000“ замењује се износом: 

„15.264.000“. 

Месна заједница Маргита,  Раздео 3, глава 3.05,  Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 

вршиће се следеће измене: 

Позиција 157/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 305/1 

економска класификација 423 – Услуге по уговору у износ од: „100.000“брише се. 
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Позиција 159/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 307 економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ од: „100.000“ замењује се износом од 

„200.000“. 

Укупно за месну заједницу Маргита - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0602-0002 – износ: „1.760.000“  замењује се износом: „1.760.000“. 

Укупно за Месну заједницу  Маргита  износ од: „2.280.000“ замењује се износом: 

„2.280.000“. 

Месна заједница Банатски Соколац, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  

160,  Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 

вршиће се следеће измене: 

Позиција  159/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 315 економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ од: „100.000“ замењује се износом од 

„420.000“. 

Позиција  162/1  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 316/1 

економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда – износ од: „2.000.000“ 

замењује се износом од „600.000“. 

Укупно за месну заједницу Банатски Соколац - функционалну класификацију 160 и 

програмска активност 0602-0002 – износ: „3.230.000“  замењује се износом: „2.150.000“. 

Месна заједница Банатски Соколац, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  

160,  Програм 3 – Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0005 –Финансијска 

подршка локалном економском развају – ЈАВНИ РАДОВИ, вршиће се следеће измене: 

Додаја се нова позиција 317/1, економска класификација 423 –Услуге по уговору – у износу 

од: „130.000“ 

Укупно за главу 3.05 - функционалну класификацију 160 и програмску активност 1501-0005 

– износ„130.000“. 

Укупно за Месну заједницу  Банатски Соколац  износ од: „3.750.000“ замењује се 

износом: „2.800.000“. 

Месна заједница Милетићево, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 

вршиће се следеће измене: 

Позиција  160/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 325 економска 

класификација 426 – Материјал – износ од: „200.000“ замењује се износом од „450.000“. 

Укупно за месну заједницу Милетићево - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0602-0002 – износ: „1.520.000“  замењује се износом: „1.770.000“. 
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Месна заједница Милетићево, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 3 – Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0005 –Финансијска 

подршка локалном економском развају – ЈАВНИ РАДОВИ, вршиће се следеће измене: 

Додаја се нова позиција 326/1, економска класификација 423 –Услуге по уговору – у износу 

од: „133.000“ 

Укупно за главу 3.05 - функционалну класификацију 160 и програмску активност 1501-0005 

– износ„133.000“. 

Месна заједница Милетићево, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм  5 – Пољопривреда,  Програмска активност  0101-0001  – Унапређење услова за 

пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене: 

Позиција  169/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 327 економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „400.000“ замењује се износом од 

„960.000“. 

Укупно замесну заједницу Милетићево - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0101-0001 – износ: „400.000“замењује се износом: „960.000“. 

Укупно за Месну заједницу  Милетићево  износ од: „2.070.000“ замењује се износом: 

„3.013.000“. 

Месна заједница Марковићево, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  

160,  Програм  5 – Пољопривреда,  Програмска активност  0101-0001  – Унапређење услова за 

пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене: 

Позиција  169/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 336 економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „400.000“ замењује се износом од 

„472.000“. 

Укупно за месну заједницу Марковићево - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0602-0002 – износ: „400.000“  замењује се износом: „472.000“. 

Укупно за Месну заједницу  Марковићево износ од: „1.180.000“ замењује се износом: 

„1.252.000“. 

Месна заједница Хајдучица, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 

вршиће се следеће измене: 

Позиција 155/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 338 економска 

класификација 421 – Стални трошкови у износу од: „1.000.000“замењује се износом од „1.400.000“. 

Позиција  156/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 339 економска 

класификација 422 – Трошкови путовања – износ од: „30.000“ замењује се износом од „80.000“. 
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Позиција 157/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 340/1 

економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „240.000“ замењује се износом од 

„40.000“.  

Позиција  159/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 342 економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ од: „100.000“ замењује се износом од 

„150.000“. 

Позиција  160/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 343 економска 

класификација 426 – Материјал – износ од: „100.000“ замењује се износом од „150.000“. 

Укупно за месну заједницу Хајдучица - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0602-0002 – износ: „1.820.000“  замењује се износом: „2.170.000“. 

Месна заједница Хајдучица, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 3 – Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0005 –Финансијска 

подршка локалном економском развају – ЈАВНИ РАДОВИ, вршиће се следеће измене: 

Додаја се нова позиција 344/1, економска класификација 423 –Услуге по уговору – у износу 

од: „76.000“ 

Укупно за главу 3.05 - функционалну класификацију 160 и програмску активност 1501-0005 

– износ„76.000“. 

Месна заједница Хајдучица, Раздео 3, глава  3.05,  Функционална класификација  160,  

Програм  5 – Пољопривреда,  Програмска активност  0101-0001  – Унапређење услова за 

пољопривредну делатност , вршиће се следеће измене: 

Позиција  169/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 345 економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „440.000“ замењује се износом од 

„440.400“. 

Укупно за месну заједницу Хајдучица - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0101-0001 – износ: „440.000“замењује се износом: „440.400“. 

Укупно за Месну заједницу  Хајдучица износ од: „2.310.000“ замењује се износом: 

„2.736.400“. 

Месна заједница Велика Греда, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  

160,  Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 

вршиће се следеће измене: 

Позиција 158/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 352, економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од: „50.000“замењује се износом: „100.000“. 

Позиција  160/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 354 економска 

класификација 426 – Материјал – износ од: „100.000“ замењује се износом од „200.000“. 
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Укупно за месну заједницу Велика Греда - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0602-0002 – износ: „3.170.000“  замењује се износом: „3.320.000“. 

Месна заједница Велика Греда, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  

160,  Програм  2 – Комунална делатност,  Програмска активност  0601-0001  – 

Водоснабдевање, вршиће се следеће измене: 

Позиција  166/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 357 економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ од: „400.000“ замењује се износом од 

„100.000“. 

Позиција  167/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 358 економска 

класификација 511 – Изградња водоводне инфраструктуре  – износ од: „300.000“ брише се. 

Укупно за месну заједницу Велика Греда - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0601-0001 – износ: „700.000“  замењује се износом: „100.000“. 

Месна заједница Велика Греда, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  

160,  Програм 3 – Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0005 –Финансијска 

подршка локалном економском развају – ЈАВНИ РАДОВИ, вршиће се следеће измене: 

Додаја се нова позиција 358/1, економска класификација 423 –Услуге по уговору – у износу 

од: „120.000“ 

Укупно за главу 3.05 - функционалну класификацију 160 и програмску активност 1501-0005 

– износ„120.000“. 

Месна заједница Велика Греда, Раздео 3, глава  3.05,  Функционална класификација  

160,  Програм  5 – Пољопривреда,  Програмска активност  0101-0001  –Унапређење услова за 

пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене: 

Позиција  169/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 345 економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „400.000“ замењује се износом од 

„800.000“. 

Укупно за месну заједницу Велика Греда - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0101-0001 – износ: „400.000“замењује се износом: „800.000“. 

Укупно за Месну заједницу  Велика Греда износ од: „4.320.000“ замењује се износом: 

„4.390.000“. 

Месна заједница Стари Лец, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 

вршиће се следеће измене: 

Позиција  156/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 362 економска 

класификација 422 –Трошкови путовања – износ од: „30.000“ замењује се износом од „90.000“. 
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Позиција  157/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 363 економска 

класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „300.000“ замењује се износом од „150.000“. 

Позиција  158/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 364 економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „250.000“ замењује се износом од 

„400.000“. 

Позиција  160/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 366 економска 

класификација 426 – Материјал – износ од: „100.000“ замењује се износом од „300.000“. 

Укупно за месну заједницу Стари Лец - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0602-0002 – износ: „1.460.000“  замењује се износом: „1.720.000“. 

Укупно за Месну заједницу  Стари Лец износ од: „1.910.000“ замењује се износом: 

„2.170.000“. 

Месна заједница Дужине, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 

вршиће се следеће измене: 

Позиција  155/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 370 економска 

класификација 421 –Стални трошкови  – износ од: „220.000“ замењује се износом од „270.000“. 

Позиција  156/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 371 економска 

класификација 422 –Трошкови путовања – износ од: „30.000“ замењује се износом од „80.000“. 

Позиција  157/1  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 372/1 

економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „100.000“ замењује се износом од 

„50.000“. 

Позиција  158/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 373 економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге  – износ од: „50.000“ замењује се износом од „400.000“. 

Позиција  159/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 374 економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ од: „100.000“ замењује се износом од 

„150.000“. 

Позиција  160/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 392 економска 

класификација 426 – Материјал – износ од: „100.000“ замењује се износом од „150.000“. 

Укупно за месну заједницу Дужине - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0602-0002 – износ: „700.000“  замењује се износом: „1.200.000“. 

Укупно за Месну заједницу Дужине износ од: „1.150.000“  замењује се износом: 

„1.650.000“. 
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Месна заједница Велики Гај, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 

вршиће се следеће измене: 

Позиција  159/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 383 економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ од: „500.000“ замењује се износом од 

„1.000.000“ 

Укупно за месну заједницу Велики Гај - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0602-0002 – износ: „1.750.000“  замењује се износом: „2.250.000“. 

Укупно за Месну заједницу Велики Гај износ од: „2.270.000“  замењује се износом: 

„2.770.000“. 

Месна заједница Купиник,  Раздео 3, глава 3.05,  Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 

вршиће се следеће измене: 

Позиција  159/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 391 економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ од: „100.000“ замењује се износом од 

„220.000“. 

Позиција  160/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 392 економска 

класификација 426 – Материјал – износ од: „200.000“ замењује се износом од „250.000“. 

Укупно за месну заједницу Купиник - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0602-0002 – износ: „1.003.000“  замењује се износом: „1.173.000“. 

Месна заједница Купиник, Раздео 3, глава  3.05,  Функционална класификација  160,  

Програм  5 – Пољопривреда,  Програмска активност  0101-0001  –Унапређење услова за 

пољопривреду, вршиће се следеће измене: 

Позиција  169/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 345 економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „400.000“ замењује се износом од 

„480.000“. 

Укупно за месну заједницу Купиник - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0101-0001 – износ: „400.000“  замењује се износом: „480.000“. 

Месна заједница Купиник , Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм  13 –Развој културе,  Програмска активност  0201-0002  – Подстицај културном и 

уметничком стваралаштву, вршиће се следеће измене: 

Позиција  172/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 395 економска 

класификација  426  –   Материјал  – износ од: „50.000“ замењује се износом од „60.000“. 



- 326 -СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   Број:17           06.11.2015. 

 

 

Стр                   
 
 

Укупно за месну заједницу Купиник - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0201-0002– износ: „50.000“ замењује се износом: „60.000“. 

Укупно за Месну заједницу Купиник износ од: „1.453.000“  замењује се износом: 

„1.713.000“. 

Месна заједница Барице, Раздео 3, глава 3.05,  Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 

вршиће се следеће измене: 

Позиција  158/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 408 економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „50.000“ замењује се износом од „100.000“. 

Позиција  159/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 409 економска 

класификација 425 –Текуће поправке и одржавање– износ од: „100.000“ замењује се износом од 

„150.000“. 

Укупно за месну заједницу Барице - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0602-0002 – износ: „1.230.000“  замењује се износом: „1.330.000“. 

Укупно за Месну заједницу Барице износ од: „1.710.000“  замењује се износом: 

„1.810.000“. 

Укупно за СВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ износ од: „40.763.000“  замењује се износом: 

„44.268.400“. 

Превоз ученика основних школа Пландиште – Велика Греда - Хајдучица, Раздео 3, 

глава 3.07, Функционална класификација  912, Програм 9 – Основно образовање, Програмска 

активност  2002-0001 – Функционисање Основних школа, вршиће се следеће измене: 

Позиција  174/0  (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 179 економска 

класификација 422 – Трошкови превоза – износ од: „5.200.000“ замењује се износом од „6.800.000“. 

Укупно за главу 3.07 - функционалну класификацију 912 и програмска активност 2002-0001 

– износ: „5.200.000“  замењује се износом: „6.800.000“. 

Укупно Раздео 3. – Општинска управа и индиректни корисници -  износ: ''130.665.500“ 

замењује се износом: ''141.238.900 “. 

Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3) износ: „468.014.180'' замењује се износом: „480.653.775“. 

Овом Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2015. годину (ДРУГИ 
ДОПУНСКИ БУЏЕТ)врши се усклађивање прихода и примања и расхода и издатка буџета на вишем 
нивоу због повећеног износа наплаћених пореза на имовину у односу на планирано  и  
потписивањем уговора са: 
 
- Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова  где су 
додељена средства за пројекте: 
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1.  „Постављање брзинских дисплеја у зони предшколске установе и основне школе“ у износу 
од:  1.119.760,00 динара , Општина Пландиште обезбеђује средства у износу од: 790.240,00 
динара 

2. „Иницијатива из Пландишта“ у износу од:1.500.000,00 динара, Општина Пландиште 
обезбеђује средства у износу од: 1.500.000,00 динара. 
 

- Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине где су 
додељена средства за пројекте: 

3. „Решавање проблема неадекватног одлагања отпада – набавка канти и уређаја за очување 
животне средине – ратациона косачица “ у износу од:  700.000,00 динара, Општина 
Пландиште обезбеђује средства у износу од: 300.000,00 динара. 

4. „Трошкова израде Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште“ у 
Пландишту у износу од: 350.000,00 динара, Општина Пландиште обезбеђује средства у 
износу од: 50.000,00 динара. 
 

-Комесеријатом за избеглице и миграције Републике Србије где су додељена средства за пројекат: 
5. „Економско оснаживање у породици избеглица на њиховој територији, кроз доходовне 

активности у Пландишту“ у износу од: 1.330.000,00 динара, Општина Пландиште обезбеђује 
средства у износу од: 70.000,00 динара. 
 

-Министарством омладине и спорта Републике Србије и града Панчева где су додељена средства 
за пројекат: 

6. „Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату“ у износу од: 540.000,00 динара, 
Општина Пландиште обезбеђује средства у износу од: 241.000,00 динара. 

 
Члан 3. 

Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о  буџету општине Пландиште за 2015. годину (други  

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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