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137.                                                                                                                                                                                                                                                                          
           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 и 108/2013 ), члана 20. став 1. тачка 3. и 
члан 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 
15. став 1. тачка 4.  и члана 40. став 1. тачка 2.  Статута Општине Пландиште  („Сл. лист Општине 
Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012) Скупштина општине Пландиште је на седници одржаној дана 
20.12.2013. године  донела    
 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 

(ТРЕЋИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ) 
 
  

 
Члан 1. 

 
           У Одлуци о буџету Oпштине Пландиште за 2013. годину („Службени лист Oпштине 
Пландиште“, бр. 16/2012, 11/2013 и 14/2013), у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања 
остварених по основу продаје нефинансијске имовине износ: „441.338.466“ замењује се износом: 
„440.600.000“.  
           У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ:  
„441.338.466“ замењује се износом: „440.600.000“. 
 
 

Члан 2. 
 

           У Посебном делу   у члану 3. вршиће се следеће измене и допуне: 
           У   члану   3.   у   ставу   1.   износ: „441.338.466“  замењује  се  износом: „440.600.000“. 
 
           У истом члану у табеларном прегледу у плану приходу буџета за 2013 годину, вршиће се 
следеће измене и допуне: 

 
           Укупно  економска класификација 711 – Порез на доходак, добит и капитална добра 
износ: „122.730.000“ замењује се износом: „108.310.000“.   
           Економска класификација 711111 – Порез на зараде износ: „99.450.000“ замењује се 
износом: „83.970.000“.   
          Економска класификација 711121 – Порез на приход од самосталне делатности износ: 
„6.000.000“ замењује се износом: „5.000.000“.   
           Економска класификација 711122 – Порез на приход од самосталне делатности износ: 
„1.300.000“ замењује се износом: „1.500.000“.   
           Економска класификација 711143 – Порез на приход од непокретности  износ: „1.200.000“ 
замењује се износом: „1.300.000“.   
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           Економска класификација 711145 – Порез нa приход од давања од закуп износ: „200.000“ 
замењује се износом: „100.000“.   
           Економска класификација 711147 – Порез на земљиште износ: „5.000.000“ замењује се 
износом: „6.000.000“.   
           Економска класификација 711148 – Порез на приходе од непокретности, по решењу 
Пореске управе  износ: „100.000“ замењује се износом: „10.000“.   
           Економска класификација 711161 – Порез на приход од осигурања лица  износ: „80.000“ 
замењује се износом: „50.000“.   
           Економска класификација 711184 –  Самодопринос из прихода лица која се баве 
самосталном делатношћу  износ: „100.000“ замењује се износом: „50.000“.   
           Економска класификација 711191 –  Порез на друге приходе  износ: „9.000.000“ замењује 
се износом: „10.000.000“.   
           Додаје се нова економска класификација 711193 – Порез на приходе професионалних 
спортиста у  износу од : „30.000“.   
 
           Укупно  економска класификација 713 – Порез на имовину износ: „20.000.000“ 
замењује се износом: „20.030.000“.   
           Економска класификација 713122 – Порез на имовину ( осим на земљишта, акције и уделе) 
од правних лица износ: „6.500.000“ замењује се износом: „9.000.000“.   
           Економска класификација 713421 – Порез на пренос апсолутних права на непокретности, 
по решењу пореске управе  износ: „7.000.000“ замењује се износом: „5.000.000“.   
           Економска класификација 713423 – Порез на пренос апсолутних права на половним 
моторним возилима, по решењу пореске управе  износ: „2.000.000“ замењује се износом: 
„1.530.000“.   
 
           Укупно  економска класификација 714 – Порез на добра и услуге износ: „5.000.000“ 
замењује се износом: „6.600.000“.   
           Економска класификација 714543 – Накнада за промену намена  обрадивог 
пољопривредног земљишта  износ: „150.000“ замењује се износом: „50.000“.   
           Економска класификација 714562 – Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине износ: „2.800.000“ замењује се износом: „4.500.000“.  
  
           Укупно  економска класификација 716 – Други порези  износ: „2.250.000“ замењује се 
износом: „2.100.000“.   
           Економска класификација 716111 – Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору износ: „2.250.000“ замењује се износом: „2.100.000“. 
 
           Укупно  економска класификација 733 – Трансфери од других нивоа власти  износ: 
„190.410.000“ замењује се износом: „208.910.000“.   
           Додаје се нова економска класификација 733154 – Тек. наменски трансфер од Републике у 
корист општине  у  износу од : „2.500.000“.   
           Економска класификација 733156 – Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 
Војводина у корист нивоа општине  износ: „10.000.000“ замењује се износом: „13.000.000“.   
           Економска класификација 733252 – Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 
Војводина у корист нивоа општине  износ: „10.000.000“ замењује се износом: „23.000.000“.   
 
           Укупно  економска класификација 741 – Приходи од имовине  износ: „87.278.466“ 
замењује се износом: „82.000.000“.   
           Економска класификација 741151 – Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака  износ: „1.500.000“ замењује се 
износом: 2.000.000“.   
           Економска класификација 741516 – Накнада за минералне сировине износ: „6.500.000“ 
замењује се износом: „5.000.000“.   
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           Економска класификација 741522 – Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини износ: 
„75.458.466“ замењује се износом: „75.000.000“.   
           Економска класификација 741530 – Накнада за коришћење простора и грађевинског 
земљишта износ: „20.000“ брише се.   
           Економска класификација 741550 – Накнада за коришћење добара од општег интереса у 
производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса  износ: „3.800.000“ брише се.  
  
           Укупно  економска класификација 742 – Приходи од продаје добара и услуга  износ: 
„7.500.000“ замењује се износом: „7.600.000“.   
           Економска класификација 742153 – Приход од закупа од грађевинско земљиште износ: 
„1.000.000“ замењује се износом: „500.000“.   
           Економска класификација 742251 – Општинске администарстивне таксе износ: „800.000“ 
замењује се износом: „1.000.000“.   
           Економска класификација 742351 – Приходи који својом делатношћу остваре органи и 
организације општина износ: „300.000“ замењује се износом: „700.000“.   
 
           Укупно  економска класификација 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист  
износ: „1.120.000“ замењује се износом: „1.550.000“.   
           Економска класификација 743324 – Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђена 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима  износ: „1.100.000“ замењује се износом: 
„1.500.000“.   
           Економска класификација 743353 – Приходи од мандатних казни и казни изречених у 
управном поступку у корист нивоа општина износ: „20.000“ замењује се износом: „50.000“.   
 
           Укупно  економска класификација 745 – Мешовити и неодређени приходи  износ: 
„4.540.000“ замењује се износом: „2.800.000“.   
           Економска класификација 745151 – Остали приходи у корист општине износ: „3.900.000“ 
замењује се износом: „2.000.000“.   
           Економска класификација 745152 – Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа 
општине износ: „640.000“ замењује се износом: „800.000“.   
 
           Укупно  економска класификација 771 – Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода  износ: „510.000“ замењује се износом: „700.000“.   
           Економска класификација 771111 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
општине износ: „510.000“ замењује се износом: „700.000“.   
             
           Укупни приходи и примања у износу: „441.338.466“ замењују се износом „440.600.000“. 

 
           У Посебном делу у члану 3. након табеле плана прихода буџета за 2013. године додаје се 
слећи наслов: „План расхода буџета у 2013. годину“.   
 
           У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода буџета за 2013 годину, вршиће се 
следеће измене и допуне: 
 
           Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће – Функционална 
класификација 111 – Извршни и законодавни органи,  вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: 300.000'' замењује се износом: ''350.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''7.500.000'' замењује се износом: ''8.500.000“. 
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           Укупно за функционалну класификацију 111 – Извршни и законодавни органи   у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''17.250.000'' замењује се износом: 
''18.300.000“. 
 
           Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће – Функционална 
класификација 133 – Штаб за вандредне ситуације,  вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' брише се. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' брише се. 
           Економска класификација 484 – Накнада штете услед елементарних непогода у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 133 – Штаб за вандредне ситуације у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' брише се. 
 
           Укупно Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће  у колони 
Средства из буџета план 2013. год и у колони Укупно износ: ''18.250.000'' замењује се износом: 
''18.300.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 110 – Опште услуге, 
вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 411 – Плате и додаци заполсенима у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''31.500.000'' замењује се износом: ''30.000.000“. 
           Економска класификација 413 – Накнаде натури  у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''350.000“. 
           Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима  у колони Средства из 
буџета  план 2013. год и у колони Укупно износ: ''1.600.000'' замењује се износом: ''1.550.000“. 
           Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: 
''160.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се износом: ''2.950.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''21.000.000'' замењује се износом: ''26.500.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''45.000.000'' замењује се износом: ''41.000.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''18.000.000'' замењује се износом: ''17.200.000“. 
           Економска класификација 482 – порези, обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: “170.000“. 
           Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''57.070.000“. 
           Економска класификација 484 – Накнада за штете настале од елементарних непогода и 
друг. прир. узрока у колони Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: 
''3.600.000'' замењује се износом: ''700.000“. 
           Економска класификација 499 121 – Текућа резерва  у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''4.182.200'' замењује се износом: ''3.760.234“. 
           Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''21.000.000'' замењује се износом: ''12.290.000“. 
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           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''6.600.000'' замењује се износом: ''5.000.000“. 
           Економска класификација 513 – Грађевинско земљиште у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''1.400.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 110 – Опште услуге  у колони Средства из буџета 
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''190.922.200'' замењује се износом: ''228.040.234“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 170 – Трансакције 
везане за јавни дуг, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 441 – Отплата камата по домаћим кредитима у колони Средства 
из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''2.400.000'' замењује се износом: ''1.730.000“. 
           Економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживња у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''1.910.000“. 
           Економска класификација 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''4.800.000'' замењује се износом: 
''4.700.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 170 – Трансакције везане за јавни дуг у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''9.200.000'' замењује се износом: 
''8.340.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 040 – Породица и 
деца, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту у колони Средства из 
буџета  план 2013. год и у колони Укупно износ: ''13.100.000'' замењује се износом: ''11.450.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 040 – Породица и деца  у колони Средства из 
буџета план 2013. год и у колони Укупно износ: ''13.100.000'' замењује се износом: ''11.450.000“. 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 912 – Основна школа 
Пландиште, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 414 – Социјлна давања запосленима  у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' брише се. 
           Економска класификација 415 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се износом: 
''2.400.000“. 
           Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''466.000'' замењује се износом: 
''165.000“.  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''6.500.000'' замењује се износом: ''4.500.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''365.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год и у колони Укупно износ: ''450.000'' замењује се износом: ''70.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''2.400.000'' замењује се износом: ''2.500.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се износом: ''2.530.000“. 
           Економска класификација 482 – порези, обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се износом: “20.000“. 
           Економска класификација 472 – Исхрана ученика у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''720.000“. 
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           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''30.000“. 
           Додаје се нова економска класификација 513 – Остала основна средства у  износу од : 
„25.000“.   
           Укупно за функционалну класификацију 912 – Основна школа Пландиште у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''28.116.000'' замењује се износом: 
''23.875.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 912 – Основна школа 
Хајдучица, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 415 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: 
''405.000“. 
           Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''350.000'' замењује се износом 
''32.000“. 
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''1.350.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.300.000'' замењује се износом: ''800.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''160.000'' замењује се износом: ''100.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год и у колони Укупно износ: ''65.000'' замењује се износом: ''23.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''800.000'' замењује се износом: ''400.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''680.000'' замењује се износом: ''620.000“. 
           Економска класификација 472 – Исхрана ученика у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се износом: ''200.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 912 – Основна школа Хајдучици у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''6.805.000'' замењује се износом: 
''4.130.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 912 – Основна школа 
Велика Греда, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 413 – Накнаде у натури  у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''150.000“. 
           Економска класификација 415 – Накнаде за  запослене у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''800.000'' замењује се износом: ''400.000“. 
           Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''96.500'' замењује се износом: 
''124.000“.  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се износом: ''1.430.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.100.000'' замењује се износом: ''800.000“. 
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           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: ''200.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''80.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.400.000'' замењује се износом: ''1.800.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се износом: ''1.200.000“. 
           Економска класификација 472 – Исхрана ученика у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''230.000'' замењује се износом: ''220.000“. 
           Економска класификација 482 – Порези и обавезне таксе у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''20.000'' замењује се износом: ''24.000“. 
           Додаје се нова економска класификација 512 –  Машине и опрема у  износу од : „20.000“.   
           Укупно за функционалну класификацију 912 – Основна школа Велика Греда у колони 
Средства из буџета план 2013. год и у колони Укупно износ: ''8.446.500'' замењује се износом: 
''6.448.000“. 
 
           Укупно за функционалну класификацију 912 – Основна школа Пландиште, основна школа 
Хајдучица и основна школа Велика Греда у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони 
Укупно износ: ''43.367.500'' замењује се износом: ''34.453.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 920 – Превоз средње 
образовање, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''13.000.000'' замењује се износом: ''13.800.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 920 – Превоз средње образовање у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''13.000.000'' замењује се износом: 
''13.800.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 940 – Превоз високо 
образовање, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''200.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 940 – Превоз високо образовање у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''200.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 911 – Предшколска 
установа Пландиште, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''450.000'' замењује се износом: 
''240.000“.  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''1.950.000'' замењује се износом: ''1.400.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 911 – Предшколска установа Пландиште у колони 
Средства из буџета план 2013. год и у колони Укупно износ: ''28.185.000'' замењује се износом: 
''27.425.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 090 – Социјална 
заштита некласификована на другом месту, вршиће се следеће измене: 
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           Економска класификација 4631 – Дотације и трансфери другим нивоима власти у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''9.516.000'' замењује се износом: 
''8.528.000“. 
           Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима  у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''60.000“. 
           Економска класификација 415 – Накнаде за  запослене у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''1190.000'' замењује се износом: ''90.000“. 
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''276.000'' замењује се износом: ''250.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''220.000'' замењује се износом: ''190.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се износом: ''30.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''130.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''430.000'' замењује се износом: ''380.000“. 
           Додаје се нова економска класификација 444 – Остале казне  у  износу од : „2.000“.   
           Економска класификација 472 –Накнада за социјалну заштиту у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''5.8800.000'' замењује се износом: ''5.200.000“. 
           Додаје се нова економска класификација 482 – порези, обавезне казне и пенали у  износу 
од : „5.000“.   
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год и у колони Укупно износ: ''50.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „9.516.000'' 
замењује се износом: ''8.528.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 820 – Услуге културе 
КОЦ Пландиште, вршиће се следеће измене: 
           Додаје се нова економска класификација 414 – Социјална давања запосленима  у  износу 
од : „35.000“.   
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''750.000'' замењује се износом: ''550.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''120.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''1.100.000'' замењује се износом: ''1.000.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: ''365.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се износом: ''1.100.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: ''440.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се износом: ''40.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 820 – Услуге културе КОЦ Пландиште у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „8.615.000'' замењује се износом: 
''8.265.000“. 
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           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 860 – Услуге културе 
Народна библиотека  Пландиште, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''10.000'' брише се. 
           Економска класификација 415 – Накнада за запослене у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''65.000'' замењује се износом: ''72.000“. 
           Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''60.000'' брише се. 
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''280.000'' замењује се износом: ''210.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''160.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се износом: ''10.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се износом: ''200.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''350.000'' замењује се износом: ''370.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 860 – Услуге културе Народна библиотека 
Пландиште у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „4.461.000'' 
замењује се износом: ''4.318.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 630 – Субвенције ЈКП 
„Полет“ Пландиште, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 451 – Субвенције дјкп „Полет“ Пландиште у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: „100.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 630 – Субвенције ДЈКП „Полет“ Пландиште у 
колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „100.000'' брише се. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 560 – Заштита животне 
средине некласификована на другом месту, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''1.100.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''600.000'' замењује се износом: ''570.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 560 – Заштита животне средине некласификована 
на другом месту у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „2.600.000'' 
замењује се износом: ''1.670.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 740 – Здраство – Дом 
здравља, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 4631 – Дотације и трансфери другим нивоима власти у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''4.270.000'' замењује се износом: 
''3.510.000“. 
           Економска класификација 411 – Плате и додаци запосленима у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.800.000'' замењује се износом: ''1.700.000“. 
           Додаје се нова економска класификација 421 –  Стални трошкови у  износу од : „20.000“.   
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: ''380.000“. 
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           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''35.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.900.000'' замењује се износом: ''1.350.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''70.000'' замењује се износом: ''25.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 740 – Здраство – Дом здравља у колони Средства 
из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „4.270.000'' замењује се износом: ''3.510.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Пландиште, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 411 – Плате и додаци запосленима у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.800.000'' замењује се износом: ''1.762.000“. 
           Економска класификација 413 – Накнаде у натури у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''30.000'' брише се. 
           Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''180.000'' брише се.  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''3.000.000'' замењује се износом: ''2.100.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' брише се. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''1.900.000'' замењује се износом: ''2.000.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.100.000'' замењује се износом: ''1.250.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.900.000'' замењује се износом: ''600.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''900.000'' замењује се износом: ''850.000“. 
           Економска класификација 481 – Дотације непрофитним организацијама у колони Средства 
из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''55.000'' замењује се износом: ''190.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''135.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Пландиште у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „11.535.000'' замењује се износом: 
''9.207.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Велики Гај, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 411 – Плате и додаци у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''330.000'' замењује се износом: ''180.000“. 
           Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''60.000“. 
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''600.000'' замењује се износом: ''350.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''75.000'' замењује се износом: ''55.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''20.000'' замењује се износом: ''82.000“. 
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           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''450.000'' замењује се износом: ''800.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: ''630.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' замењује се износом: ''20.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Велики Гај у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „2.545.000'' замењује се износом: 
''2.527.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Велики Греда, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се износом: ''1.250.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' брише се. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се износом: ''135.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''7.000.000'' замењује се износом: ''500.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''700.000'' замењује се износом: ''730.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''90.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Велики Греда у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „11.150.000'' замењује се износом: 
''3.935.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Хајдучица, вршиће се следеће измене: 
           Додаје се нова економска класификација 415 – Накнаде за запослене  у  износу од : 
''32.000“.   
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''1.800.000'' замењује се износом: ''1.230.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''130.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''800.000'' замењује се износом: ''1.100.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''500.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''800.000'' замењује се износом: ''400.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''350.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''56.000“. 
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           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Хајдучица у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „4.100.000'' замењује се износом: 
''3.798.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Стари Лец, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''20.000'' замењује се износом: ''45.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''30.000'' брише се. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: ''500.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''4.200.000'' брише се. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''50.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Стари Лец у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „5.270.00'' замењује се износом: 
''995.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Дужине, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''140.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''20.000'' брише се. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' брише се. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''600.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: ''320.000“ 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''60.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Дужине у колони Средства 
из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.640.000'' замењује се износом: ''1.120.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Марковићео, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: ''260.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''20.000'' брише се. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''32.000“. 
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           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се износом: ''450.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се износом: ''10.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се износом: ''190.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Марковићево у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.130.000'' замењује се износом: 
''1.102.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Милетићево, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: ''420.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се износом: ''90.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: ''910.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''800.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се износом: ''130.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се износом: ''130.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' замењује се износом: ''60.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Милетићево у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.770.000'' замењује се износом: 
''2.540.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Банатски Соколац, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''10.000“.. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''600.000“ 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''250.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се износом: ''100.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' замењује се износом: ''90.000“. 
           Додаје се нова економска класификација 513 – Остала основна средства у  износу од : 
„80.000“.   
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Банатски Соколац у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.070.000'' замењује се износом: 
''1.430.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Купиник, вршиће се следеће измене:  
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            Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''350.000'' замењује се износом: ''270.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''60.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се износом: ''230.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се износом: ''500.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' брише се. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''150.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' замењује се износом: ''50.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Купиник у колони Средства 
из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.170.000'' замењује се износом: ''1.260.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Маргита, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се износом: ''700.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' брише се.            
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''50.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''600.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''50.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''50.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Маргита у колони Средства 
из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.670.000'' замењује се износом: ''1.450.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Барице, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: ''400.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' брише се.  
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: '350.000'' замењује се износом: ''290.000“. 
           Додаје се нова економска класификација 424 – Специјализоване услге у  износу од : 
„500.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: ''450.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''10.000“. 
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           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Барице у колони Средства 
из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.620.000'' замењује се износом: ''1.650.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Јерменовци, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''800.000'' замењује се износом: ''700.000“.               
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' брише се. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''850.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: ''700.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се износом: ''1.300.000“.            
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''220.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' замењује се износом: ''20.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Јерменовци у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „5.270.000'' замењује се износом: 
''3.790.000“. 
 
           Укупно за све месне заједнице у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони 
Укупно износ: „49.940.000'' замењује се износом: ''34.804.000“.  
  
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 110 – Извршни и 
законодавни органи, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 481131 – Дотације црвеном крсту у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.900.000'' замењује се износом: ''1.700.000“. 
           Економска класификација 481931 – Дотације верским заједницама у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''4.900.000'' замењује се износом: ''4.530.000“. 
           Економска класификација 481941 – Дотације осталим удружењима грађана у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''4.200.000'' замењује се износом: 
''4.5900.000“. 
           Економска класификација 481991 – Дотације осталим удружењима грађана - избеглице у 
колони Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''700.000'' замењује се 
износом: ''435.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „11.821.766'' замењује се износом: 
''11.376.766“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 360 – Јавни ред и 
безбедност некласификоване на другом месту, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' брише се. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''750.000'' брише се. 
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           Укупно за функционалну класификацију 360 – Јавни ред и безбедност некласификоване на 
другом месту у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.000.000'' 
брише се. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 421 – Пољопривреда и 
шумарство, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''13.000.000'' замењује се износом: ''12.600.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се износом: ''1.200.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 421 – Пољопривреда и шумарство у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''14.500.000'' замењује се износом: 
''13.800.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 850 – Услуга културе 
Историјски архив, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се износом: ''130.000“.               
           Укупно за функционалну класификацију 850 – Услуга културе Историјски архив у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се износом: 
''130.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 490 – Субвенције 
економски послови неквалификовани на другом месту, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 454111 – Текуће субвенције приватним предузећима у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''2.800.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 490 – Субвенције економски послови 
неквалификовани на другом месту у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно 
износ: ''2.800.000'' брише се. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 620 – ЈП за 
грађевинско земљиште, локалне путеве и комуналну изградњу, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 411 – Плате и додаци у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' брише се. 
           Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''150.000'' брише се. 
           Економска класификација 415 – Накнаде за  запослене у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' брише се. 
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' брише се. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год и у колони Укупно износ: ''100.000'' брише се. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' брише се. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' брише се. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' брише се. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''200.000'' брише се. 
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           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' брише се. 
           Економска класификација 513 – Остала основна средства  у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 620 – ЈП за грађевинско земљиште, локалне 
путеве и комуналну изградњу  у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно 
износ: „2.950.000'' брише се. 
 
           Укупно Раздео 2. – Општинска управа  у колони Средства из буџета план 2013. год. и у 
колони Укупно износ: ''423.088.466'' замењује се износом: ''422.300.000“. 
 
Укупно Расходи (Раздео 1 + 2) у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно 
износ: ''441.338.466'' замењује се износом: ''440.600.000“. 
 
                                                                            
                                                                            Члан 3. 
 
           Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о  буџету Општине Пландиште за 2013. годину 
(трећи допунски буџет)  објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“ и доставити 
Министарству финансија и Управи за трезор. 
 
 
                                                                            Члан 4. 
 
 Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу 
Општине Пландиште“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 400-118/2013-I                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 20.12.2013. године                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                             
ПЛАНДИШТЕ                                                                                  Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
 

       

 

 

 

 

 

 


