СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXIV

Број 24

29.12.2008.

Годишња претплата
1450,00 динара

139.
На основу члана 43. став 2. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/02,
87/02, 61/05, 66/05, и 85/06) чл. 20. став 1. тачка 3. и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007) и члана 15. став 1. тачка 4. и члана 40. став 1.
тачка 2. Статута Општине Пландиште ("Службени лист општине Пландиште", бр.16/08), а на
предлог Општинског већа општине Пландиште, Скупштина општине Пландиште на седници
одржаној 26.12. 2008 године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ ЗА 2008 ГОДИНУ (ДРУГИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ)

ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Примања и издаци буџета општине Пландиште за 2008. годину (у даљем тексту:буџет),
примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и
задуживања и отплата дуга, утврђени су у следећим износима и то: 247.072.000,00 динара.
Члан 2.
Буџет општине за 2008 годину састоји се од:
1)
2)

Примања у износу од 247.072.000,00 динара,
Издатака у износу од 247.072.000,00 динара.

3) Буџетски суфицит у износу од ________________динара
Примања по основу наплате одобрених кредита и продаје финансијске
имовине(приватизациони приходи) у износу од __________________ динара користиће се за
покриће издатака по основу датих позајмица и набавку финансијске имовине у износу од
____________ динара и капиталних расхода у износу од _____________ динара.

Стр.

- 376 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:24

29.12.2008.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од ___________________
динара , распоређује се за :
Члан 3.
Средства текуће буџетске резерве у износу од 1.871.000,00 динара користиће се на
основу одлуке о употреби текуће буџетске резерве коју на предлог локалног органа управе
надлежног за финансије, доноси председник општине.
Средства сталне буџетске резерве у износу од 1.170.000,00 динара , користиће се у
отклањању последица ванредних околности, као што су поплаве, суша, земљотрес, пожар,
еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који
могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси председник општине,
на предлог локалног органа управе надлежног за финансије.
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.
Укупна примања буџета општине Пландиште за 2008 годину планирају се у
износу од 247.072.000,00 динара
ПЛАН ПРИХОДА БУЏЕТА ЗА 2008 ГОДИНУ
Конто
321
711
71111
71112
71114
71118
71119
712
712112
712113
713
71312
71331
71342
713611
714
71444
71451
714543
714547

Врста прихода
Нераспоређени виш.пеих.из ран.год.
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБ.
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од имовине
Самодоприноси
Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
Порез на фонд зарада ост. запослен.
Пор. на фонд зарада од аутор. права
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
Порез на акције на име и уделе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Средства за противпожарну заштиту
Порез на моторна возила
Накн.за пром.нам.пољ.земљишта
Накн.за загађив.живот.средине

Буџ.прих.2008
3.022.000,00
68.265.093,00
35.821.093,00
4.400.000,00
3.000.000,00
20.000.000,00
5.044.000,00
130.000,00
120.000,00
10.000,00
9.400.000,00
5.400.000,00
200.000,00
3.800.000,00
3.920.000,00
70.000,00
2.300.000,00
10.000,00
1.000.000,00

Прих.из
др.извора
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71455

Концесионе накнаде и боравиш таксе

71456
714562
71457
71458
716
71611
733
733150
733151
733152
733153
733156
733251
733252
741
741151
741511
741522
74153
74155
742
742151
742152
742153
742252
742253
742350
742351
743
74335
744
744151
744251
745
745151
745152
771
771111
812
812151
813
813151
911
911451
921
921951

Општинске и градске накнаде
Посебна накнада за заштиту и унапређење
Општинске и градске комуналне таксе
Накнаде за коришћење путева
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса на фирму
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Текући трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти
Остали тек.трансф.од републике
Тек.трансфери од АПВ - прев.
Текући наменски трансф. од АПВ
Капитални трансфери од других нивоа власти
Капитални наменски трансф. од АПВ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи буџета општине од камата на средства
Накнада за коришћење минер.сиров.
Накнада за коришћ. полј. землј.
Накнада за коришћење простора и грађ.
Накнада за кор. добара од општег инт.
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од продаје добара и услуга од ст.
Приходи од давања у закуп, односно на кор.
Приход од закупа грађ.земљ.у кор.опш
Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи општинских органа од споредне пр.
Приходи општинских органа управе
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОР.
Приходи од новчаних казни за прекршаје у
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗ. И ПРАВ.
Текући добровољни трансфери од физичких
Капитални добров.трансфери од физ.и прав.л.
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа општине
Закупнина за станове у кор.општина
МЕМОРА. СТАВКЕ ЗА РЕФУНД.РАСХ.
Мемор.став.за реф.расх. из тек.год.
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОК.СТВАРИ
Прим.од прод.пок. ствари
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТ.ОСН.СРЕ.
Примања од прод. ост. осн. сред.
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊ
Примања од задуживања од посл.банака
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМ.ФИН.ИМ
Примања од прод.домаћих акција
С В Е Г А:

29.12.2008.

40.000,00
500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
83.489.907,00
74.839.907,00
2.650.000,00
6.000.000,00
20.910.000,00
900.000,00
20.000.000,00
10.000,00
4.790.000,00
3.300.000,00
170.000,00
1.000.000,00
100.000,00
220.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.100.000,00
1.100.000,00
2.000.000,00
80.000,00
80.000,00
85.000,00
85.000,00
2.380.000,00
2.380.000,00
38.000.000,00
38.000.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
247.072.000,00
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Средства из буџета у износу од 247.072.000,00 динара распоређују се по корисницима и то:

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2008 ГОДИНУ

Раз.

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Глав.

1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01

Фун.

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

Поз.

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Конто

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

иф

Назив конта

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Раздео 01
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ - ОПШТИНСКА
УПРAВА
Глава 1.01
Функција 110
Извршни и законодавни оргaни
Плате и додаци запослен
Соц.допр.на терет посл.
Накнаде у натури
Социјална давања зап.
Накнада за запослене
Нагр. Бонуси и ост. по.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

425
426
441
472
482
483
499
499111
499121
511
512
513

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01

1.02
1.02

160
160

023
024

416
421

01
01

Текуће поправке и одрж.(услуге)
Материјал
Отплата кам.пос.бан.
Једнократне помоћи
Порези,обавезне таксе и казне
Ноб.каз. по реш. судова
Средства резерве
Стална резерва
Текућа резерва
Капитално одржавање oбјек
Машине и опрема
Остала основна средства
Свега функција 110
Свега глава 1.01.
Глава 1.02
Функција 160
Опште јавне услуга- избори
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Накн.чланов.комисија
Стални трошкови

Средства
буџета 01

из

22.562.000,00
4.377.000,00
5.000,00
1.136.000,00
640.000,00
3.173.000,00
5.000.000,00
1.400.000,00
9.500.000,00
13.500.000,00
20.000.000,00
2.500.000,00
2.700.000,00
3.400.000,00
80.000,00
1.170.000,00
1.871.000,00
38.000.000,00
200.000,00
15.000,00
131.229.000,00
131.229.000,00

350.000,00
40.000,00
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01
01
01

1.02
1.02
1.02

160
160
160

025
026
027

422
423
426

01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03

912
912
912
912
912
912
912
912
912
912
912
912

028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039

463
463151
413
415
421
422
423
424
425
426
482
512

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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01
01

1.04
1.04

912
912

040
041

422
422191

01
01

01
01

1.05
1.05

920
920

042
043

422
422191

01
01

01
01

1.06
1.06

940
940

044
045

422
422191

01
01

29.12.2008.

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Свега функција 160
Свега глава 1.02
Глава 1.03
Функција 912
Основне школа
Донације и трансф.ост.ниво.
Текући трансф. нивоу опш.
Накнаде у натури
Наканада за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пор.,обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Свега функција 912
Свега глава 1.03
Функција 912
Превоз основно образ.
Глава 1.04.
Трошкови путовања
Превоз у јавном саобраћају
Свега функција 912
Свега глава 1.04
Глава 1.05
Функција 920 Превоз средње
образовање
Трошкови путовања
Превоз у јав.саобраћај
Свега функција 920
Свега глава 1.05
Глава 1.06
Функција 940 Превоз високо
образовање
Трошкови путовања
Превоз у јавном саобра
Свега функција 940
Свега глава 1.06
Глава 1.07
Функција 911 Предшколско
образов.
Деч.вртић Пландиште

220.000,00
80.000,00
690.000,00
690.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00
14.000.000,00

7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00

7.200.000.00
7.200.000,00
7.200.000,00

140.000,00
140.000,00
140.000,00
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01
01
01
01
01
01
01
01
01

1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
1.07

911
911
911
911
911
911
911
911
911

046
047
048
049
050
051
052
053
054

411
412
414
416
421
423
424
425
426

01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01

1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08

910
910
910
910
910
910
910
910

055
056
057
058
059
060
061
062

411
412
416
421
423
424
425
426

01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01

1.09
1.09
1.09
1.09
1.09
1.09
1.09
1.09

980
980
980
980
980
980
980
980

063
064
065
066
067
068
069
070

411
412
416
421
423
424
425
426

01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

820
820
820
820
820
820

070
071
072
073
074
075

411
412
414
415
416
421

01
01
01
01
01
01
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Плате и додаци запослених
Соц. доприн. на терет послод.
Отпремнине
Награде,бонуси и ост.пос.расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће попр.и одржав.
Материјал
Свега функција 911
Свега глава 1.07
Глава 1.08
Функиција 910
Предшколско образовање
Деч.врт. Вел. Греда
Плате и дод.запослених
Соц.допринос на тер.послоавца
Награде,бонуси и ост.рас
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одрж
Материјал
Свега функција 910
Свега глава 1.08
Глава 1.09
Функција 980 Предшколско
образовање Дечији вртић
Хајдучица
Плате и дод.запослених
Соц.допр.на тер. послод.
Награде,бонуси и ост.рас
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване усл.
Тек.поправке и одрж.
Материјал
Свега функција 980
Свега глава 1.09
Глава 1.10
Функција 820
Услуге културе-КОЦ
Плате и додаци запослен
Соц.допр.на терет послод.
Социјална.давањ запосл.
Накнада за запослене
Нагр. бонуси и ост. пос. расх.
Стални трошкови

15.450.000,00
2.764.000,00
140.000,00
741.000,00
468.000,00
4.000,00
5.000,00
81.000,00
859.000,00
20.512.000,00
20.512.000,00

2.055.000,00
363.000,00
136.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
28.000,00
2.642.000,00
2.642.000,00

1.678.000,00
300.000.00
105.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
36.000,00
2.199.000,00
2.199.000,00

1.635.000,00
293.000,00
191.000,00
190.000,00
463.000.00

Стр.

- 381 -

01

1.10

820

075

422

01

Трошкови путовања

01
01
01
01
01

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

820
820
820
820
820

077
078
079
080
081

423
424
425
426
482

01
01
01
01
01

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одрж.
Материјал
Порези и обав.таксе

01

1.10

820

082

512

01

Машине и опрема
Свега функција 820

30.000.00
3.264.000,00
3.264.000,00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:24

29.12.2008.

1.11
1.11

860
860

083
084

411
412

01
01

Свега глава 1.10
Глава 1.11
Функција 860
Услуге културе-Библиотека
Плате и додаци запослених
Соц.допр.на терет послод.

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

860
860
860
860
860
860

085
086
087
088
089
090

414
415
416
421
422
423

01
01
01
01
01
01

Социјална давања запосл.
накнаде за запослене
Награде бонуси
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

1.11
1.11
1.11
1.11

860
860
860
860

091
092
093
094

424
425
426
512

01
01
01
01

Специјализоване услуге
Текуће поп. и држ.(услуге)
Материјал
Опрема
Свега функција 860
Свега глава 1.11
Глава 1.12
Функција 810
Услуге рекреације и спорт
ДОТАЦИЈЕ СПОРТ.САВЕЗУ
Датац.спорт.омладин.орг.
Свега функција 810
Свега глава 1.12
Глава 1.13
Функција 090
Социјална заштита-Центар
ДОНАЦИЈЕ
И
ТРАНСФЕРИ
ОСТ.НИВ.ВЛ
Награде,бонуси
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Накнада за соц.заш.једно.пом
Опрема

01
01

1.12
1.12

810
810

095
096

481
481911

01
01

01

1.13

090

097

463

01

01
01
01
01
01
01

1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13

090
090
090
090
090
090

098
099
100
101
102
103

416
421
423
426
472
512

01
01
01
01
01
01

90.000.00
145.000.00
25.000.00
25.000,00
170.000.00
7.000.00

1.630.000,00
291.000,00
55.000,00
190.000,00
190.000.00
70.000.00
25.000.00
20.000,00
495.000.00
2.966.000,00
2.966.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00

3.250.000,00
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01

1.14

660

104

451

01

01

1.14

660

105

451191

01

01
01
01
01
01
01
01
01

1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

740
740
740
740
740
740
740
740

106
107
108
109
110
111
112
113

463
421
422
423
424
425
426
512

01
01
01
01
01
01
01
01

01
01

1.16
1.16

160
160

114
115

463
494631

01
01

01
01
01

1.17
1.17
1.17

110
110
110

116
117
118

481131
481931
481941

01
01
01

01

1.17

110

119

481942

01

01

1.18

421

120

424

01
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Свега функција 090
Свега глава 1.13
Глава 1.14
Функција 620
Развој заједнице
СУБВЕНЦИЈЕ ДЈКП "ПОЛЕТ"
ПЛАНДИШТЕ
Текуће субв.остал. јавн. неф.
Свега функција 620
Свега глава 1.14
Глава 1.15
Функција 740
Здравство Дом здравља
Донације и трансфери
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће одржавање
Матеијал
Опрема
Свега функција 760
Свега Глава 1.15
Глава 1.16
Функција 160
Опште јавне услуге
ДОНАЦ.И ТРАНСФ. - МЗ
Тек.тра.на нивоу општина

3.250.000,00
3.250.000,00

500.000,00
500.000,00
500.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

26.000.000,00
Свега функција 160
26.000.000,00
Свега глава 1.16
26.000.000,00
Глава 1.17
Функција 110
Извршни и законод.органи
Дот.црвеном крсту
1.380.000,00
Дотац. верским заједниц
8.750.000,00
Дот.ост.удруж.грађана
2.000.000,00
Дотациј.пол.странкama
150.000.00
Свега функција 110
12.280.000,00
Свега глава 1.17
12.280.000,00
Глава 1.18
Функција 421 Пољопривреда
Специјализоване услуге
7.900.000,00
Свега функција 421
7.900.000,00
Свега глава 1.18
7.900.000,00
Свега раздео 01
247.072.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ
247.072.000,00
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 5.
За извршење ове одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Председник општине подноси извештај Скупштини општине о реализацији Одлуке о
буџету и коришћењу сталне и текуће буџетске резерве.
Члан 6.
Председник општине може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом
41. Закона о буџетском систему.
Члан 7.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета.
Члан 8.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, одговоран је
начелник општинске управе.
Члан 9.
Директни корисник средстава буџета општине образује финансијску службу која припрема
и извршава буџет и извршава задатке који се односе на управљање имовином коју користе
локалне власти, за коју су директни корисници одговорни, у складу са одредбама члана 9. Закона
о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 9/2002, 87/2002 и 66/2005).
Члан 10.
Новчана средства буџета општине директних и индиректних корисника средстава тог
буџета, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 11.
Директни корисници средстава, дужни су да средства утврђена одлуком распореде по
наменама у свом годишњем финансијском плану, на коју сагласност даје председник општине.
Годишњи финансијски план из става 1. овог члана, старешина који руководи органом,
организацијом или службом општинске управе доставља председнику општине најкасније 15
дана од дана усвајања ове одлуке, заједно са претходно прибављеним мишљењем начелника
општинске управе.

Стр.

- 384 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:24

29.12.2008.

Члан 12.
Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства
распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства
одобрена и пренета.
Члан 13.
Ако се у току године примања смање , издаци буџета извршаваће се по приоритетима,
и то обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални трошкови
неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 14.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава , који остваре уштеде у
трошењу средстава буџета планираних за расходе за запослене и коришћење роба и услуга ,
могу остварени износ уштеда користити за исплату награда за посебне резултате рада
запослених.
Остварена средства уштеде из става 1. ове одлуке не могу се исплатити у већем
износу од износа потребног за исплату једног месечног платног фонда директног и индиректног
корисника буџетских средстава, и то на крају буџетске године. Средства остварена од уштеде
преусмеравају се одобравањем апропријација на име одређених расхода у износу од 5%
вредности апропријација за расход чији се износ умањује.
Износ средстава из става 2. овог члана усмеравају се у корист апропријације
економске класификације 416 - Награде, бонуси и остали посебни расходи, о чему одлучује
председник општине (или орган кога он одреди).
Члан 15.
Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС" број 39/2002, 43/2003 и 55/2004).
Набавком мале вредности, у смислу Закона о јаљвним набавкама, сматра се набавка
чија је процењена вредност од 270.000 до 2.700.000 динара.
Члан 16.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС" број
61/2005).
Члан 17.
Средства која се 01. јануара 2008 године налазе на рачунима директних и индиректних
корисника, усмеравају се на консолидовани рачун трезора општине.
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Члан 18.
Председник општине ће до 15. у месецу, почев од јануара 2008 године, подносити
извештај о маси средстава за исплату месечних плата у складу са чланом 24. Закона о буџету
Републике Србије за 2008 годину.
Члан 19.
Ову одлуку доставити Министарству финансија.
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Пландиште“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 400 - 28 /2008-01
Дана: 26.12.2008.
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл..ветеринар ,с.р.
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140.
На основу члана 6. члана 60. и члана 62. Закона о финансирању локалне самоуправе
("Сл. гласник РС", број 62/2006), члана 20. став 1. тачка 4) Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", број 129/2007), члана 2а. Закона о изменама и допунама Закона о пореском
поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", број 61/2007), као и члана 40. Статута
општине Пландиште ("Сл. лист општине Пландиште", број 16/2008), на седници Скупштине
општине Пландиште, одржаној дана 26.12.2008. године, донета је,
О Д Л У К А
О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
1. Изворне приходе који су прописани у члану 6. Закона о финансирању локалне
самоуправе, у целости администрира (утврђује, контролише и наплаћује) Локална
пореска администација општине Пландиште.
2. У складу са тачком 1. ове Одлуке као и одредбама Закона о пореској администрацији у
општини Пландиште оснива се Локална пореска администација.
3. Делокруг рада Локална пореска администрација општине Пландиште је:
- Евиденција обвезника локалних јавних прихода;
- Пријем, обрада, контрола и евидентирање података из пореске пријаве;
- Утврђивање обавеза решењем по основу локалних јавних прихода;
- Евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству;
- Књижење извршених уплата локалних јавних прихода;
- Послови канцеларијске и теренске контроле;
- Послови обезбеђења наплате пореске обавезе;
- Послови редовне и принудне наплате и одлагање плаћања пореског дуга;
- Послови у вези пријава потраживања у поступцима приватизације, стечаја,
ликвидације;
- Подношење захтева и вођење порескопрекршајног поступка;
- Послови првостепеног поступка по изјављеним жалбама и вођење поновног
поступка по поништеним управним актима другостепеног органа;
- Послови вођења пореског књиговодства за локалне јавне приходе;
- Послови у вези повраћаја и прекњижавања локалних јавних прихода;
- Послови издавања уверења и потврда у вези локалних јавних прихода;
- Послови извештавања у вези локалних јавних прихода;
- Други послови из делокруга Локалне пореске администације.
4. Локална пореска администрација у општини Пландиште биће организована као посебна
служба у оквиру одељења за привреду, финансије, планирање и грађење.
5. Сходно тачки 4. ове Одлуке, биће усклађена и Одлука о организацији општинске управе
општине Пландиште као и Правилник о систематизацији радних места, броју и структури
запослених у општинској управи општине Пландиште.
6. Локална пореска администрација отпочеће са радом 01.01.2009. године.
7. Ову Одлука биће објављена у "Службеном гласнику општине Пландиште".
СКУПШТИНА ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Број: 011-10/2008-01
Дана: 26.12.2008. година
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дип. ветеринар,с.р.
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141.
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07,
као и члана 40. тачка 7), члана 80. став 1. и члана 121. став 1. Статута општине Пландиште
("Службени лист општине Пландиште", број 16/2008), на седници Скупштине општине
Пландиште, одржаној дана 26.12.2008. године, донета је,

ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Одлука о организацији општинске управе општине Пландиште број: 020-11/2008-01 ("Сл.
лист општине Пландиште", број 16/2008, 18/2008 и 23/08) мења се и гласи:

Члан 1.
У члану 8. испред речи "обавља и друге послове" додаје се:
"обавља и послове локалне пореске администрације".

Члан 2.
Ове Измене и допуне ступају на снагу даном доношења и биће објављивана у
"Службеном листу општине Пландиште".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 020-17/2008-01
Дана: 26.12.2008. година
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар,с.р.
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142.
На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС“,бр 62/06), чланa 11. и 38b. Закона о порезима на имовину ( „Службени гласник РС“ бр.
26/01,80/02, 135/04 и 61/07) и члана 40.став 1. тачка 3. Статута општине Пландиште ( „ Службени
лист општине Пландиште“, бр.16/08), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној
26.12.2008 године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина стопе пореза на имовину на територији општине
Пландиште.
Стопе пореза на имовину износе:
1. на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге- 0,40%;
2. на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге:
На пореску основицу
до 6.000.000 динара
од 6.000.000 до 15.000.000 динара
од 15.000.000 до 30.000.000 динара
преко 30.000.000 динара

Плаћа се на име пореза
0,40 %
24.000 динара + 0,80 % на износ преко
6.000.000 динара
96.000 динара + 1,50 % на износ преко
15.000.000 динара
321.000 динара + 3 % на износ преко
30.000.000 динара

Члан 2.
Порез на имовину утврђује се за календарску годину, применом стопе пореза на имовину
из члана 1. ове Одлуке и одредаба Закона о порезима на имовину.

Члан 3.
Средства остварена по основу пореза на имовину су изворни приход буџета Општине.
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Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке, стараће се надлежни одсек Општинске управе.
Члан 5.
Што није прописано овом Одлуком сходно се примењују одредбе Закона о порезу на
имовину и Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о порезу на имовину („Службени
лист општине Пландиште“ број 01/2007).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном листу
општине Пландиште“, а примењује се од 01.01.2009 године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 434-10/ 2008-01
Дана: 26.12.2008 године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин,дипл.ветеринар.с.р.

Стр.

- 390 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:24

29.12.2008.

143.
На основу члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС",
бр. 62/2006) и члана 40. став 1. тачка 3. Статута општине Пландиште ("Службени лист општине
Пландиште" број 16/2008) Скупштина општине Пландиште на својој седници одржаној дана,
26.12. 2008. године, донела је

ОДЛ УКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
Овом oдлуком утврђују се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и
услуга на територији општине Пландиште одређених тарифом локалних комуналних такси која је
саставни део ове одлуке.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.

Члан 4.
Локална комунална такса се утврђује по зонама:
Прва зона обухвата део насеља Пландиште и то улицу Војводе Путника од улице
Синђелићеве до улице Обилићеве, улицу Карађорђеву и улицу Хајдук Вељка од улице
Војвођанске до улице Илинденске.
Друга зона обухвата остали део насеља Пландиште.
Трећа зона обухвата територију насељених местаа Барице, Велика Греда, Јерменовци,
Маргита и Xајдучица.
Четврта зона обухвата територију насељених места Банатски Соколац, Велики Гај,
Дужине, Купиник, Марковићево, Милетићево и Стари Лец.

Стр.

- 391 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:24

29.12.2008.

Члан 5.
Обрачун и наплату локалне комуналне таксе врше органи Општинске управе општине
Пландиште и Министарство унутрашњих послова ПС Пландиште, одређени тарифом локалних
комуналних такси.
Члан 6.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним
таксама на територији општине Пландиште ("Службени лист општине Пландиште", број 1/2005).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Пландиште".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 434-9/2008-01
Дана: 26.12.2008.год.
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветеринар,с.р.
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144.
ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности, утврђује се комунална такса по квадратном метру
заузетог простора и то:
1. За постављање расхладних уређаја за продају освежавајућих безалкохолних пића,
индустријских сладоледа и кремова, постављање апарата за кокице, такса се
утврђује у дневном износу и то:
Прва зона................................................................................25.00 динара
Друга зона ..............................................................................20,00 динара
Трећа зона ..............................................................................15,00 динара
Четврта зона...........................................................................10,00 динара
2. За постављање изложбених пултова за излагање робе испред пословног објекта, а
која се продају у пословном објекту такса се утврђује у дневном износу и то:
Прва зона.................................................................................25.00 динара
Друга зона ...............................................................................20,00 динара
Трећа зона ...............................................................................15,00 динара
Четврта зона............................................................................10,00 динара
3. За постављање тезги за ванпијачну продају роба такса се утврђује у дневном износу
и то:
Прва зона.................................................................................60.00 динара
Друга зона ...............................................................................50,00 динара
Трећа зона ...............................................................................40,00 динара
Четврта зона............................................................................30,00 динара
4. За постављање шатора, забавних и луна паркова такса се утврђује у дневном износу
и то:
Прва зона.................................................................................35.00 динара
Друга зона ...............................................................................25,00 динара
Трећа зона ...............................................................................20,00 динара
Четврта зона............................................................................10,00 динара
5. За постављање летњих башти испред угоститељских објеката такса се утврђује у
дневном износу и то:
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Прва зона...................................................................................1,00 динара
Друга зона .................................................................................0,80 динара
Трећа зона .................................................................................0,60 динара
Четврта зона............................................................................. 0,40 динара
6. За изнајмљивање дечијих покретних аутића на јавним површинама у свим зонама
плаћа се такса у дневном износу од 100,00 динара.
Таксу из овог тарифног броја наплаћује надлежни орган Општинске управе општине
Пландиште приликом издавања одобрења за заузеће јавне површине и то за период за који се
одобрење издаје.
Тарифни број 2.
За приређивање музичког програма уживо у угоститељским објектима у свим зонама
утврђује се такса у дневном износу од 500,00 динара.
Таксу из овог тарифног броја плаћа привредни субјекат у чијем се објекту приређује
музички програм. Обвезник ове таксе је дужан да пријави приређивање музичког програма органу
Општинске управе општине Пландиште надлежном за комуналне послове. Обвезник таксе уз
пријаву прилаже доказ о уплаћеној комуналној такси.
Тарифни број 3.
За постављање рекламинх паноа, рекламних табли и транспарената на јавним
површинама, утврђује се такса у дневном износу по метру квадратном паноа, табле или
транспарената и то:
Прва зона.................................................................................10.00 динара
Друга зона .................................................................................8,00 динара
Трећа зона .................................................................................6,00 динара
Четврта зона..............................................................................4,00 динара
Таксу из овог тарифног броја наплаћује надлежни орган Општинске управе општине
Пландиште приликом издавања одобрења за постављање рекламног паноа, табле или
транспарента и то за период за који се издаје одобрење.
Тарифни број 4.
За заузеће јавне површине грађевиснким материјалом и заузеће јавне површине ради
извођења грађевинских радова утврђује се такса у дневном износу по метру квадратном заузете
површине у свим зонам и то:
а) за депоновање грађевинског и другог материјала ...........3,00 динара
б) за заузимање јавних површина ради извођења
грађевинских радова на објекту (постављање скела
и заштитних ограда)..............................................................2,00 динара
Такса из овог тарифног броја не плаћа се приликом извођења радова на поправци или
изградњи објеката јавне инфраструктуре.
Таксу из овог тарифног броја наплаћује надлежни орган Општинске управе општине
Пландиште приликом издавања одобрења за заузеће јавне површине.
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Тарифни број 5.
За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује у годишњем износу и то:
1. Правна лица (осим банака, осигуравајућих друштава, лутријских органзација и
предузећа за продају нафте и нафтних деривата):
Прва зона............................................................................6.500.00 динара
Друга зона ..........................................................................6.000,00 динара
Трећа зона ..........................................................................5.500,00 динара
Четврта зона.......................................................................5.000,00 динара
2. Предузетници:
Прва зона............................................................................6.000.00 динара
Друга зона ..........................................................................5.500,00 динара
Трећа зона ..........................................................................5.000,00 динара
Четврта зона.......................................................................4.500,00 динара
3. Банке, осигуравајућа друштва, лутријске организације и предузећа за продају нафте и
нафтних деривата:
Прва зона..........................................................................36.000,00 динара
Друга зона ........................................................................30.000,00 динара
Трећа зона ....................................................................... 20.000,00 динара
Четврта зона.....................................................................10.000,00 динара
За истицање фирме на привременим монтажним објектима постављеним на јавним
површинама а у којима правна лица и предузетници обављају делатност, такса из овог тарифног
броја се умањује за 30%.
Таксу из овог тарифног броја обрачунава и наплаћује надлежни орган Општинске управе
општине Пландиште.
Тарифни број 6.
За држање моторних друмских возила и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина утврђује се такса у годишњем износу и то:
1.
2.
3.
4.
5.

За теретна моторна возила по тони носивости ...................................230,00 динара
За прикључна возила по тони носивости.............................................150,00 динара
За мотоцикле по метру кубном радне запремине мотора.......................6,00 динара
За аутобусе и минибусе по седишту.......................................................80,00 динара
За путничке аутомобиле и комби возила према радној
запремини мотора у центиметрима кубним:
-

до 1.000 cm3................................................................................220,00 динара
од 1.001 до 1.300 cm3.................................................................310,00 динара
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од 1.301 до 1.500 cm3.................................................................440,00 динара
од 1.501 до 1.800 cm3.................................................................600,00 динара
од 1.801 до 2.000 cm3.................................................................770,00 динара
од 2.001 до 2.500 cm3..............................................................1.200,00 динара
преко 2.500 cm3........................................................................1.900,00 динара

Такса из овог тарифног броја плаћа се једном годишње приликом регистрације моторног
возила, преко Министарства унутрашњих послова Републике Србије - Полицијске станице
Пландиште.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 434-9/2008-01
Дана: 26.12.2008.год.
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин,дипл. ветеринар,с.р.
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145.
На основу члана 19. Закона о финансирању лоаклне самоуправе ("Сл. гласник РС ", бр.
62/2006), члана 36. става 1. Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 45/2005), члана 15. став 1.
тач. 24. и чл. 120. Статута општине Пландиште ("Сл. лист општине Пландиште", бр. 16/2008),
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 26. 12. 2008. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.
У Одлуци о боравишној такси ("Сл лист општине Пландиште", бр. 4/2006) члан 4. мења се
и гласи:
"Висина боравишне таксе утврђује се приликом пријаве боравка и износи 30,00 динара.
Боравишна такса не може се наплатити у износу већем или мањем од прописаног."

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Пландиште", а примењиваће се од 1. јануара 2009. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 434-11/2008-01
Датум: 26.12.2008. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл. ветеринар, с.р.
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146.

На основу члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник РС", бр. 62/2006) и члана 40. став 1. тачка 3. Статута општине Пландиште ("Службени
лист општине Пландиште" број 16/2008) Скупштина општине Пландиште на седници одржаној
дана, 26.12.2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне административне таксе (у даљем тексту: таксе) за списе
и радње у изворним пословима које обавља локална самоуправа.
Члан 2.
Списе и радње за које се плаћа такса као и висина такса утврђује се таксеном тарифом
која је саставни део ове Одлуке (у даљем тексту: тарифа).
II - ОБВЕЗНИК ТАКСЕ
Члан 3.
Обвезник таксе (у дањем тексту: обвезник) јесте подносилац захтева односно поднеска
којим се поступак покреће односно врши радња прописана тарифом.
Ако за прописану таксу постоји више обвезника њихова обавеза је солидарна.
Ако записник замењује захтев односно поднесак из става 1. овог члана за који се плаћа
такса обвезник је давалац изјаве на записник.

III - НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
Ако тарифом није друкчије прописано, таксена обавеза настаје:
1. За поднеске - у тренутку када се прадају, а за захтеве дате на записник - када се
записник састави;
2. За решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за њихово
издавање;
3. За управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.
Члан 5.
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Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом одлуком није друкчије
прoписанo.
IV - НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА
Члан 6.
Ако је тарифом прописано да се такса плаћа према вредности предмета, основица за
обрачун таксе је вредност назначена у предмету, односно захтеву или поднеску којим се покреће
поступак.
Ако вредност предмета није назначена у захтеву, односно поднеску или је назначена
мања вредност од стварне, вредност предмета из става 1. овог члана утврдиће решењем орган
односно организациона јединица локалне самоуправе која води поступак.
Члан 7.
Ако се на захтев обвезника по поднетом захтеву, односно у поступку издаје решење,
исправа, документ или писмено у више примерака, за други и сваки следећи примерак плаћа се
такса као за препис, која не може бити већа од таксе за први примерак.
За примерке исправа који се поводом захтева или пoднесака обвезника састављају,
односно издају за потребе органа локалне самоуправе, такса се не плаћа.
Члан 8.
Ако у поступку један или више обвезника поднесу више захтева који имају исти правни
основ, а доноси се једно решење, такса се плаћа за сваки појединачни захтев, ако тарифом није
друкчије одређено.

V - НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 9.
Такса се плаћа у прописаном новчаном износу, на уплатни рачун локалних јавих прихода.
Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу платио.
Члан 10.
У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса плаћена,
износ таксе који је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена.
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Члан 11.
Ако обвезник који је дужан да плати таску, непосредно поднесе нетаксиран или
недовољно таксиран захтев или поднесак, одговорно лице органа надлежног за пријем захтева
или поднеска затражиће од обвезника да плати прописану таксу у року од десет дана од дана
подношења захтева или поднеска и упозорити га на последице неплаћања таксе, о чему се на
поднетом захтеву, односно поднеску сачињава забелешка.
Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис стигне
поштом, одговорно лице органа надлежног за одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће
обвезника писменом опоменом да, у року од десет дана од дана пријема опомене, плати
прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања таксе.
Ако обвезник уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана, сматра се да је захтев,
односно поднесак од почетка уредно таксиран.
Ако обвезник не уплати таксу у року из става 1. и става 2. овог члана наплата таксе и
опомене из става 2. овог члана врши се пре уручења затраженог решења или друге исправе,
односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена.
Члан 12.
Наплата таксе за захтеве, поднеске или друге списе који нетаксирани или недовољно
таксирани из иностранства стигну поштом, врши се пре уручења затраженог решења или друге
исправе, односно пре саопоштења обвезнику да је радња извршена.
Члан 13.
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није посебно
прописано овом одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређује порески поступак и
пореска администрација.

VI - ОСЛОБАЂАЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСА
Члан 14.
Ослобађају се плаћања таксе:
1. Органи и организације Републике Србије, Аутономне покрајине и локалне
самоуправе;
2. Организације обавезног социјалног осигурања;
3. Установе основане од Републике Србије, Аутономне покрајине и локалне
самоуправе;
4. Црвени крст Србије.
Члан 15.
Не плаћа се такса за:
1. Списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
2. Списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода;
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3. Списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и
службеним евиденцијама;
4. Пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за
утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних
болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и списе и радње за
остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобађања код плаћања
јавних прихода;
5. Списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о
деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида
рата;
6. Списе и радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем,
односно преквалификацијом;
7. Списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том
основу.
Члан 16.
Ако је постпуак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања
таксе, таксу у том постпуку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе.
Члан 17.
Страни држављани, под условом узајамности, имају иста права у погледу плаћања такси
као и држављани Републике.
Члан 18.
У решењу, исправи, документу или писменом, који се издаје без плаћања таксе, мора се
означити сврха издавања и основ ослобођења од плаћаеа таксе.

VII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
ако:

Новчаном казном од 1.000,00. до 2.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице

1. У решењу или другој исправи, за коју је такса плаћена не означи да је такса плаћена,
износ таксе који је плаћени и тарифни број по коме је такса плаћена (члан 10);
2. У решењу, исправи или писмену који се издају без плаћања таксе не означи сврху
издавања и на основу којег члана ове одлуке је ослобађање од плаћања таксе остварено (члан
18).
VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 20.
За списе и радње у управним стварима и за друге списе и радње органа, односно
организационих јединица локалне самоуправе, за таксене обавезе које су настале, а нису
плаћене до ступања на снагу ове одлуке, такса се плаћа у складу са прописима који су били на
снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника.

Члан 21.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама које чине приход
остварен делатношћу органа општинске управе општине Пландиште ( "Службени лист општине
Пландиште" број 1/2000)
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Пландиште".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 434-7/2008-01
Дана:26,12.2008.год.
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јагода Бањанин, дипл.ветeринар,с.р.
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147.
ТАКСЕНА ТАРИФА
У динарима
Износ
таксе
Тарифни број 1.
За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком није
другачије прописано.
НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном бројуне плаћа се за накнадне поднеске
којима обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву,
односно поднеску.
Тарифни број 2.
За жалбе против решења ако овом одлуком није друкчије прописано
НАПОМЕНА: Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против
више решења од стране више лица обвезника таксе, такса по овом тарифном
броју плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом.
Тарифни број 3.
За сва решења која донесе орган локалне самоуправе, ако овом одлуком није
1.
другачије прописано.
За сва уверења и потврде које издаје орган локалне самоуправе, ако овом
2.
одлуком није другачије порписано.
НАПОМЕНА: Ако се доноси једно решење, уверење или потврда по захтеву
више лица такса по овом тарифном броју плаћа се онолико пута колико има
лица којима се решења, увререње или потврда уручује.
3. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу.
Тарифни број 4.
1. За издавање потврде о етажној својини
2. За решење о исељењу бесправно усељених лица у станове
Тарифни број 5.
За издавање решења о испуњености услова за обављање аутотакси превоза
Тарифни број 6.
За издавање решења о заузећу јавне површине за постављање киоска и
1.
других привремених објеката
2. За издавање решења за заузеће јавне површине грађевинским материјалом
За издавање решења за заузеће јавне површине за постављање рекламних
3.
паноа
Тарифни број 7.
За решење о раскопавању јавних површина
Тарифни број 8.
За издавање акта о урбанистичким условима односно извода из
1.
урбанистичког плана за стамбене објекте до 100 м2
За издавање акта о урбанистичким условима односно извода из
2.
урбанистичког плана за стамбене објекте од 100-500 м2
За издавање акта о урбанистичким условима односно извода из
3.
урбанистичког плана за стамбене објекте преко 500м2

150

150

300
150

150
300
400
1.000
300
200
300
300
1.000
1.500
3.000
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За издавање акта о урбанистичким условима односно извода
урбанистичког плана за изградњу пословних објеката до 100 м2
За издавање акта о урбанистичким условима односно извода
5.
урбанистичког плана за изградњу пословних објеката од 100 м2 до 500 м2
За издавање акта о урбанистичким условима односно извода
6.
урбанистичког плана за изградњу пословних објеката преко 500 м2
За издавање акта о урбанистичким условима односно извода
7.
урбанистичког плана за објекте инфраструктуре
За издавање акта о урбанистичким условима односно извода
8.
урбанистичког плана за oстале објекте
9. За потрврђивање урбанистичког пројекта
10. За акт о утврђивању степена изграђености грађевинских објеката
11. Саобраћајно-технички услови за изградњу објеката
Тарифни број 9.
1. Издавање преписа из архиве - по сваком листу
2. Увид у списе предмета који се налазе у архиви
3. За фотокопирање докумената из архиве по листу
Тарифни број 10
1. За закључење брака у службеним просторијама
2. За закључење брака ван службених просторија
4.

из
из
из
из
из

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
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148.
На основу члан 87. став 1, 3 и 4. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС"
број 135/04), члана 6 тачке 7.. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.
62/2006) и члана 40 став 1. тач.3. Статута општине Пландиште ("Сл. лист општине Пландиште"
бр.16/2008), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 26.12.2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
Oвом Одлуком уводи се накнада за заштиту и унапређење животне средине (у даљем
тексту: накнада) и утврђује се начин обезбеђења и употребе средстава накнаде.
Члан 2.
Средства која се остваре од накнаде приход су буџета општине Пландиште и користе се
за финансирање послова и задатака заштите и унапређења животне средине, у складу са
законом и Програмом мера и активности на уређењу и унапређењу заштите животне средине.
Члан 3.
Годишњу накнаду плаћају:
1.Власници објеката привреде, пољопривреде и индустрије за које је у складу са законом
прописана обавеза израде студије о прoцени утицаја пројекта на животну средину за које
одобрење за иградњу издаје Општинска управа општине Пландиште у износу од 0,5% од
предрачунске вредности објекта.
2.Власници моторних возила, и то за:
- мотоцикле износ од 100,00 динара;
- путничка возила износ од 200,00 динара;
- аутобусе износ од 700,00 динара; и
- теретна возила према носивости:
- од 5 до 10 тона износ од 750,00 динара
- од 10 до 15 тона износ од 950,00 динара.
- од 15 до 20 тона износ од 1.150,00 динара.
- преко 20 тона износ од 1.500,00 динара.
Члан 4.
Обвезници накнаде из члана 3. тачка 1. ове одлуке подносе доказ о уплати накнаде
приликом подношења захтева за издавање одобрења за изградњу.
Обвезници накнаде из члана 3. тачка 2. ове одлуке плаћају накнаду у годишњем износу
приликом регистрације возила на територији општине Пландиште.

Стр.

- 405 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:24

29.12.2008.

Члан 5.
Накнада се уплаћује на уплатни рачун буџета општине - посебна накнада за заштиту и
унапређење животне средине.
Члан 6.
Средства из члана 2. ове одлуке користе се за финансирање програма мера и активности
на уређењу и унапређењу заштите животне средине који доноси Скупштина општине Пландиште.
Члан 7.
Одбор за екологију Скупштине општине Пландиште једном годишње подноси Скупштини
општини Пландиште извештај о реализацији програма и усмеравању средстава за заштиту и
унапређење животне средине.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и
унапређење животне средине ("Службени лист општине Пландиште", број 11/2003) и 3/2005) као
и Одлука о измени Одлуке накнади за заштиту и унапређење животне средине ("Службени лист
општине Пландиште", бр. 3/2005 и 4/2005)
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Пландиште".
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149.
На основу члана 40. тачка 22. Статута Општине Пландиште („Службени лист
Општине Пландиште“ број: 16/08), Скупштина општине на седници одржаној дана 26.12.2008.
године донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ДЈКП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2009. ГОДИНУ

1.
УСВАЈА СЕ Програм пословања Друштвеног јавног комуналног предузећа
„ПОЛЕТ“ Пландиште за 2009. годину.
2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
Општине Пландиште“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
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150.
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/08
и члана 80. став 2. Статута општине Пландиште ("Сл. лист општине Пландиште", бр. 16/08),
Општинско веће општине Пландиште, на својој седници одржаној дана 17.12.2008. године,
доноси,

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Правилника о ситематизацији радних места,
броју и структури запослених у општинској управи општине Пландиште број: 110-8/200801 од 20.11.2008. године.

2. Ову сагласност објавити у "Службеном листу општине Пландиште", а ступа на снагу
даном ступања на снагу Правилника.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 110-11/2008-01
Дана: 29.12.2008. година
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Зоран Воркапић,дип.имж.машинства,с.р.
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151.
На основу члана 121. став 3. Статута општине Пландиште ("Сл. лист општине
Пландиште", број 16/08), члана 8. и 9. Одлуке о организацији општинске управе општине
Пландиште ("Сл. лист општине Пландиште", број 16/08, 18/08 и 23/08) и члана 2. Правилника о
систематизацији радних места, броју и структури запослених у општинској управи општине
Пландиште ("Сл. лист општине Пландиште", број 21/08), начелник општинске управе, дана
29.12.2008. године, доноси,
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА, БРОЈУ И СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Правилник о систематизацији радних места, броју и структури запослених у општинској
управи општине Пландиште број: 110-8/2008-01 од 20.11.2008. године, допуњује се и гласи:
Члан 1.
У члану 7. став 1. додаје се нова тачка и гласи:
" - Група за локалну пореску администрацију (служба)
Члан 2.
У делу Извршилаца послова, после послова под бројем 3. 31) ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛОВА
РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И ДРУГИХ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ, додају се нови послови и гласе:
" 4. СЛУЖБА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
4. 32) РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
а) Опис посла
Руководи пословима непосредне примене материјално пореских прописа и вођења
пореског поступка; контролише евиденцију обвезника локалних јавних прихода; утврђује
решењем обавезе по основу локалних јавних прихода; контролише извршење уплата локалних
јавних прихода; учествује у пословима канцеларијске и теренске контроле; обезбеђује послове
наплате пореске обавезе; врши контролу редовне и принудне наплате и одлагање плаћања
пореског дуга; обавља послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама и вођење
поновног поступка по поништеним управним актима другостепеног органа; обавља послове
подношења захтева и вођења порескопрекршајног поступка; контролише послове вођења
пореског књиговодства за локалне јавне приходе; издаје уверења и потврде у вези локалних
јавних прихода; подноси извештај у вези локалних јавних прихода; обавља и друге сложеније
послове из делокруга локалне пореске администрације; обавља и остале послове по налогу
шефа одељења и начелника општинске управе.
У одсуству га замењује извршилац послова пореског контролора и администратора.
За свој рад одговоран је шефу одељења и начелнику општинске управе.
б) Услови
- VI степен економског или правног смера
- 3 године радног искуства на пореским пословима
- положен стручни испит за рад у државним органима
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в) Извршилац
4. 33) ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛОВА ПОРЕСКОГ КОНТРОЛОРА И АДМИНИСТРАТОРА
а) Опис посла
Врши пријем, обраду, контролу и евидентирање података из пореске пријаве; учествује у
издавању решења за локалне јавне приходе; евидентира утврђене пореске обавезе у пореском
књиговодству; води послове око књижења извршених уплата јавних прихода; обавља послове
канцеларијске и теренске контроле; обавља послове у вези пријаве потраживања у поступцима
приватизације, стечаја и ликвидације; обавља послове вођења пореског књиговодства за
локалне јавне приходе; обавља послове у вези повраћаја и прекњижавања локалних јавних
прихода; обавља све административне послове из делокруга локалне пореске администрације;
обавље и друге послове по налогу свог руководиоца; обавља сложене послове из свог делокруга.
У одсуству га замењује руководилац службе локалне пореске администрације.
За свој рад одговоран је руководиоцу служве, шефу одељења и начелнику оптинске
управе.
б) Услови
- VI степен економског или правног смера
- 1 година радног искуства
- положен стручни испит за рад у државним органима
ц) Извршилац
Члан 3.
Извршиоци послова под бројем 4. 32) и 4. 33) разврставају се под нове бројеве 5. 34) и
5. 35).
Члан 4.
Ове измене и допуне ступају на снагу даном доношења и биће објављене у "Службеном
листу општине Пландиште".

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Број: 110-10/2008-01
Дана: 29.12.2008.
ПЛАНДИШТЕ

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Гордана Маричић, дипл. правник,с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
139. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Пландиште за 2008. годину
(други допунски буџет)
140. Одлука о оснивању Локалне пореске
адмиистрације
141. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
организацији Општинске управе општине
Пландиште
142. Одлука о утврђивању висине стопе пореза
на имовину
143. Одлука о локалним комуналним таксама на
територији општине Пландиште
144. Тарифа локалних комуналних такси
145. Одлука о локалним боравишним таксама
146. Одлука о локалним административним
таксама
147. Таксена тарифа
148. Одлука о накнади за заштиту и унапређење
животне средине
149. Одлука о усвајању Програма пословања
ДЈКП „Полет“ Пландиште за 2009.годину
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Родика Грујеску
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА ТЕКСТА: Родика Грујеску
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Одсек за скупштинске послове
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