СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXI

Број 10

17.06.2015.

Годишња претплата
2100,00 динара

69.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр.
129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 40. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште”, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина Oпштине Пландиште, на седници одржаној дана
17.06.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

I
КОНСТАТУЈЕ СЕ да је ВЛАТКУ ЗЛАТКОВИЋУ из Хајдучице престала функција члана Општинског
већа Општине Пландиште даном подношења оставке 08.06.2015. године.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-29/2015-I
Дана: 17.06.2015. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл. правник, с.р.
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70.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 40. став 1.
тачка 13. и члана 62. став 4. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште”, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина Oпштине Пландиште, на седници
одржаној дана 17.06.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
I
РОБЕРТ МОРИЦ из Јерменоваца БИРА СЕ за члана Општинског већа Општине
Пландиште.

II
Мандат именованог траје до истека мандата чланова Општинског већа изабраних
Одлуком Скупштине општине Пландиште бр. 02-15/2012-01 од 22.06.2012. године.

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-32/2015-I
Дана: 17.06.2015. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл. правник, с.р.
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71.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 40. став 1.
тачка 13. и члана 62. став 4. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште”, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина Oпштине Пландиште, на седници
одржаној дана 17.06.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
I
ДОБРИЛА МЕЛИХ из Хајдучице БИРА СЕ за члана Општинског већа Општине
Пландиште.

II
Мандат именоване траје до истека мандата чланова Општинског већа изабраних Одлуком
Скупштине општине Пландиште бр. 02-15/2012-01 од 22.06.2012. године.

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-33/2015-I
Дана: 17.06.2015. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл. правник, с.р.
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72.

На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 41. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 1,
члана 57. и члана 120. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“
број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана
17.06.2015. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
У Пословнику о раду Скупштине општине Пландиште (“Службени лист општине
Пландиште”, број 19/2008) у члану 3. после речи и зареза “мађарски,” додаје се реч и зарез :
“македонски,”.
Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
“Печат Скупштине је округлог облика, са исписаним текстом: Република Србија,
Аутономна Покрајина Војводина, Општина Пландиште, Скупштина општине Пландиште на
српском језику и ћириличним писмом, као и на мађарском, македонском, румунском и словачком
језику и њиховим писмима и грбом Републике Србије у средини.”
Члан 3.
У члану 68. став 4. после речи “седнице” ставља се зарез и додају речи “на цд-у,
електронском поштом или у штампаном облику, а биће доступан и на гласачкој јединици у сали
у којој се одржава седница Скупштине”.
Члан 4.
У члану 71. став 1. се брише и додају се нови став 1. и 2. који гласе:
“Председник Скупштине отвара седницу Скупштине и утврђује да ли постоји већина
потребна за рад Скупштине (у даљем тексту: кворум) и то применом електронског система за
гласање на тај начин што је сваки одборник дужан да укључи гласачку јединицу.
Уколико електронски систем за гласање није у функцији, о чему председник Скупштине
обавештава одборнике, кворум се утврђује пребројавањем одборника.”
Досадашњи ставови од 2. до 5. постају ставови 3. до 6.
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Члан 5.
У члану 76. у ставу 1. после речи “почне” додају се речи “путем електронског система
притиском одговарајућег тастера гласачких јединица”.
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
“Уколико електронски систем није у функцији, пријаве за реч подносе се дизањем руке
чим се расправа отвори и могу се подносити до њеног закључења.”
Досадашњи ставови од 2. до 5. постају ставови од 3. до 6.
Члан 6.
У члану 87. став 1. после речи “врши” додају се речи и зарез: “употребом електронског
система за гласање,”.
После става 1. додају се нови ставови од 2. до 6. који гласе:
“Гласање употребом електронског система врши се притиском одговарајућих тастера
гласачких јединица.
Након што председник Скупштине закључи гласање, саопштава резултат гласања и
утврђује да ли је предлог о коме се гласало усвојен или одбијен.
Резултат гласања приказује се на монитору у сали у којој се одржава седница Скупштине.
Гласање у којем је одборник користио гласачку јединицу другог одборника, односно на
други начин злоупотребио електронски систем за гласање биће поништено и одмах ће се
приступити идентификацији и поновном гласању.
Дизањем руке се гласа ако електронски систем за гласање није у функцији, ако се
седница одржава у просторији у којој нема таквог система или ако Скупштина претходно о томе
одлучи.”
Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 7. и 8.

Члан 7.
У члану 93. став 2. после речи “седнице” додају се речи “или који користи гласачку
јединицу другог одборника, односно на други начин злоупотребљава електронски систем за
гласање”.
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Члан 8.
У члану 95. став 1. уместо речи “магнетофонски” треба да стоји “дигитално, путем
електронског система или на други начин”.

Члан 9.
У члану 128. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
“Одборници су дужни да користе искључиво своје гласачке јединице, односно да се
одјаве приликом напуштања сале искључивањем истих.”

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 110-11/2015-I
Датум: 17.06.2015. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл. правник, с.р.
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73.
На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 40.
Статута општине Пландиштe, („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 03/2015), а
на предлог Општинског већа општине Пландиште, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној
17.06.2015. године донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТА ЗА 2014. ГОДИНУ
I
ОПШТИ ДЕО
БУЏЕТА
Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим средствима и укупни расходи и издаци
буџета општине Пландиште у 2014. години у следећим износима:

1. Укупно остварени приходи, примања и пренета средства састоје се од:

- Текућих прихода и примања
- Салда готовине 01.01.2014. године
Укупна расположива средства:
2. Укупно извршени текући расходи и издаци износе:
3. Разлика (1-2)……………………………………

417.712
33.746
451.458
426.571
20.181
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Укупно остварени текући приходи и примања према економској
класификацији на троцифреном нивоу
у хиљадама
Класа
7
711
712
713
714
716
732
733
741
742
743
745

771

9
911
921

Опис
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
Порез на доходак, добит и
кап.добитке
Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Текуће донације од
међународн.организације
Трансфери од других нивоа
власти
Приходи од имиовине
Приходи од продаје добара и
услуга
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Мешовити и неодређени
приходи
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
Укупно класа 7
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОД.ФИН.ИМОВИНЕ
Примања од домаћих
задуживања
Примања од продаје домаће
фиансијске имовине
Укупно класа 9

Остварење

Стопа учешћа %

90.367

21,63 %

13
41.646
8.360
2.023
599

0,00 %
9,97 %
2,00 %
0,48 %
0,14 %

190.566

45,62 %

74.924
7.180

17,94 %
1,72 %

793

0,19 %

1.194

0,29 %

47

0,01 %

417.712

100 %

417.712
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛ 7+ 9)

Стр
-

182 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:10

17.06.2015.

Укупно остварени текући расходи и издаци према економској класификацији на
троцифреном нивоу
у хиљадама
Класа
410
411
412
413
414
415

Опис
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате , додаци и накнаде запосленх
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи
Укупно 410000
420
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
421
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
424
Специјализоване услуге
425
Текуће поправке и одржавање
426
Материјал
Укупно 420000
430
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА
РАД
434
Употреба природне имовине
Укупно 430000
440
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
441
Отплате домаћих камата
444
Пратећи трошкови задуживања
Укупно 440000
450
СУБВЕНЦИЈЕ
451
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
452
Субвенције приватним предузећима
Укупно 450000
460
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
463
Трансфери осталим нивоима власти
465
Остале текуће донације по закону
Укупно 460000
470
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
471
Права из социјалног осигурања
472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно 470000
480
ОСТАЛИ РАСХОДИ
481
Дотације невладиним организацијама
482
Порези,обавезне таксе и казне
483
Новчане казне по решењу судова и судских тела
484
Накнада штете за повреду или штету од страм др
Укупно 480000
УКУПНО КЛАСА 4
510
ОСНОВНА СРЕДСТВА
511
Зграде и грађевински објекти

Остварење

Стопа учешћа %

66.229
12.138
130
1.591
2.182
742

15,79 %
2,89 %
0,03 %
0,38 %
0,52 %
0,18 %

83.012

19,79 %

22.619
26.056
42.429
64.494
9.627
10.193
175.418

5,39 %
6,21 %
10,11 %
15,37 %
2,29 %
2,43 %
41,81 %

1.344
2.112
3.456

0,32 %
0,50 %
0,82 %

37.801
1.130
38.931

9,01 %
0,27 %
9,28 %

15.567
15.567

3,71 %
3,71 %

23.221
256
74.752
4.411
102.640
419.515

5,53 %
0,06 %
17,82 %
1,05 %
24,47 %
100 %

4.569

60,54 %

416

Стр
-

183 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:10

512
513

Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Укупно 5100000
УКУПНО КЛАСА 5
611
Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно 610000
УКУПНО КЛАСА 4+5
УКУПНО КЛАСА 4+5+6

2.646
332
7.547
7.547
4.705
4.705
426.571
431.276

17.06.2015.

35,06 %
4,40 %
100 %

Члан 2.
У Билансу стања буџета општине Пландиште на дан 31. децембра 2014.године (Образац 1буџет) утврђена је укупна:
 актива у износу од 171.424 хиљада динарa,
 укупна пасива у износу од 171.424 хиљада динара,
Структура активе и пасиве на нивоу категорије изгледа:
у хиљадама динара
А К Т И В А
П А С И В А
конто
опис
динара конто
опис
динара
010000 Нефинансијска имовина у
151.167 210000 Дугорочне обавезе
14.875
салним средствима
020000 Нефин. имовина у
- 220000 Краткорочне обавезе
залихама
110000 Дугорочна финансијска
230000 Обавезе
по
основу
имовина
расхода за запослене
120000 Новчана
20.181 240000 Обавезе по основу
средства,племенити
осталих расхода,изузев
метали,хартије од
расхода за запослене
вред.потраживања и
кракторочни пласмани
130000 Активна временска
- 250000 Обавезе из пословања
разграничења
290000 Пасивна временска
разграничења
310000 Капитал
137.290
321121 Вишак прихода - суфицит
321311 Нераспоређен вишак
19.259
прихода
Ранијих година
С в е г а:

171.424

С в е г а:

171.424
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Члан 3.
У билансу прихода и расхода буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31.
децембра 2014. године (образац 2-буџет) утврђени су следећи износи и то:
у хиљадама динара
1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје
417.712
нефинансијске имовине (ОП 2001)7
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске
426.571
4+5
Имовине(ОП 2131)
3. Буџетски суфицит (ред.бр. 1 – ред.бр2) (ОП 2344)
4.Мањак прихода и примања –буџетски дефицит (ред.бр.2-ред.бр.1)
8.859
5.Кориговање вишка ,односно мањка прихода и примања (ОП2348)
13.564
а) Увећање за укључивање;
* дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који
Је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2347);
*дела новчаних средства амортизације који је коришћен за набавку
Нефинансијске имовине (ОП 2348)
*дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за
13.564
Покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2349):.
*износа расхода и издатака за нефинансијску имовину ,финансираних из
Кредита (ОП 2350)
*износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и
Издатака текуће године ( ОП 2351).
б.Умањен за укључивање издатака ;
*утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје
нефинсијске имовине за отплату обавеза по кредитима ( ОП 2355)
*утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине (ОП 2356).

4.705
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ
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Структура текућих прихода и примања и расхода и издатака од продаје нефинансијске имовине
на нивоу категорије према економској класификацији:
у хиљадама динара

Ознака
ОП
2003
2057
2067
2092
2097

Конто

2101
2105
2112
2001

790000
810000
820000

Ознака
ОП
2131
2153
2198
2213
2237
2250
2266
2281
2299
2321
2129

2346
2347

2348
2349

2350

2351

710000
730000
740000
770000
780000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
О
п
и
с
Порези
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Трансфери између буџетских корисника
на истом нивоу
Приходи из буџета
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје залиха
Свега

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Котно
О п и с
410000
420000
430000
440000
450000
460000
470000
480000
510000
520000

Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Амортизација и употреба средстава за рад
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Донације,датације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Основна средства
Залихе
С в е г а
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА
Вишак приход и примања – буџетски суфицит
(2001-2131) (ОП5434)
Мањак прихода и примања –буџетски дефицит

Износ
142.409
191.165
84.091
47

417.712

Износ
83.012
175.418
3.456
38.931
15.567
102.640
7.548
426.571

8.859

КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА
ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2439 до 2353)
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година коришћеног за покриће расх.и издатака
тек. године

13.564

Део новчаних средстава амортизације који је
коришћен за нанбвку нефинансијке имовине

13.564

Део прентих неутрошених средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године
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2352
2353

2354

2355
2356

2357

321121

2358

321122

2359
2360
2361
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Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину
Финансисираних из кредита
Износ приватизационих примања коришћен
За покриће расхода и издатака текуће године
ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ
ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
(2353+2354)
Утрошена средства текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за
отплату обавеза по кредитима
Утрошена средства текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за
набавку финансијске имовине
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ
(2346+2348-2354) > 0 или (2348-2347-2354)>0

4.705

4.705

МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА –
ДЕФИЦИТ ( 2347-2348+2354)>0
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ
(ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360+2361=2357)
Део вишка прихода и примања наменски
опредељен за наредну годину
Нераспоређени део вишка прихода и
примања за пренос у наредну годину
Члан 4.

Буџетски дефицит, укупни фискални резултат, рачун финансирања буџета општине Пландиште
утврђени су у следећим износима:
у хиљадама динара
Економска
Буџетска
Додатан
Укупна
О П И С
Класификациј
средства
средства
средства
а
(3+4)
1
2
3
4
5
I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III)
3+7+8+9
451.458
451.458
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)
7+8+9
417.712
417.712
1. Текући приходи
7
417.712
417.712
2. Примања од продаје нефинансијс.
Имовине
8
3. Примања од задуживања и
продаје финансијске имовине
9
3.1. Примања од продаје финан
сијске имовине
92
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
3
33.746
33.746
О П И С
1
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)

Економска
Класификациј
а
2
4+5+6

Буџетска
средства
3
426.571

Додатан
средства
4

Укупна
средс. (3+4)
5
426.571
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4. Текући расходи
5. Издаци за нефинансијску имовину
6. Издаци за отлплату главнице
и набавку финансијске имовине

4
5

6.1. Набавка финансијске имовине
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС
УКУПНИ ИЗДАЦИ
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ -ДЕФИЦИТ
(1+2)-(4+5)
VIIУКУПНИ ФИСКАЛНИ
РЕЗУЛТАТ(VI+(3.1.-6.1.)

62
(3+7+8+9)(4+5+6)

17.06.2015.

419.515
7.056
4.705

417.515
7.056
4.705

20.181

20.181

-8.859

-8.859

-8.859

-8.859

6

(7+8)-(4+5)
(7+8)-(4+5)+
(92-62)

А.1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (кл.7 и 8).
........................................................................................................................
417.712
А.2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4 и
5).............................................................................................................................. 426.571
А. Буџетски суфицит/дефицит (А.1. –А.2.)........................................................
-8.859
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Б.1. Примања од задуживања (9100).....................................................................
Б.2. Примања од продаје финансијске имовине (9200)......................................
Б.3. Свега (Б.1. + Б.2.)..............................................................................................
Б.4. Издаци за отплату главнице дуга кредита и зајмова (6100) ………………
4.705
Б.5. Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)
(6211)..........................................
Б.6. Свега (Б.4. + Б.5.).............................................................................................
4.705
Б.7. Нето финансирање (Б.3. – Б.6.)......................................................................
В.1. Издаци за наваку финансијске имовине (6200-6211) (осим за набавку домаћих хартија од вредности)
.................................
+ Нето финансирање (Б.7.).....................................................................................
Укупан фискални суфицит /дефицит (А.+В.1)....................................................
Г. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (3).............................
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ............………………………………..………….
20.181
Буџетски дефицит буџета општине Пландишта као разлика између укупног износа текућих
прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих
расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен у износу од -8.859 хиљада динара.
Стање на жиро рачуну буџета општине Пландиште 31.12.2014. године је 20.181 хиљада динара
и састоји се од:
Члан 5.
У извештају о капиталним издацима и финансирању буџета општине Пландиште у периоду од
1.јануара до 31. децембра 2014. године (Образац бр.3-буџет), утврђени су укупни извори финансирања у
износу од 0 хиљада динара и укупни издаци у износу од 12.252 хиљаде динара и мањак примања у
износу од 12.252 хиљаде динара.
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у хиљадама динара

конто
810000
820000
910000
920000

П Р И М А Њ А
опис
Примања од продаје
основних средстава
Примања од продаје залиха
Примања од задуживања
Примања од продаје
финансиске .имовине

И З Д А Ц И
Опис
Основна средства

износ
7.547

520000
610000

Залихе
Отплата главнице

4.705

620000

Набавка финансијске
имовине

износ конто
510000

12.252
С в е г а:

С в е г а:
Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до
31.децембра 2014. године, (Образац 4-буџет) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 417.712
хиљаде динара и укупни новчани одливи у износу од 431.276 хиљаде динара, и мањак новчаних
прилива у износу од -8.859 хиљаде динара и салдо готовине на крају године у износу од 20.181 хиљаде
динара.
Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине:
Р..бр
класа
о п и с
и з н о с
1.
700000
Текући приходи
417.712
2.
800000
Примања од продаје нефинансијске имовине
3.
900000
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
4.
НОВЧАНИ ПРИЛИВИ ( 1+2+3)
417.712
5.
400000
Текући расходи
419.024
6.
500000
Издаци за нефинансијску имовину
7.547
7.
600000
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
4.705
8.
НОВЧАНИ ОДЛИВИ ( 5+6+7)
426.571
9.
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( 4-8)
10
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
-13.565
11
САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ
33.746
12
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У
417.712
ОБРАЧУНУ
( 4 +12.1)
12.1
корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не
евидентирају
преко класе 700000, 800000 и 900000
13
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У
426.571
ОБРАЧУНУ
(8-13.1+13.2)
13.1
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације
књижене
На терет сопствених прихода
13.2
корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не
евидентирају
преко класе 400000, 500000 и 600000
САЛДО ГОТОВИНА НА КРАЈУ ГОДИНЕ ( 11+12-13)
20.181
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Члан 7.
У Извешатју о извршењу буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра
20134.године, (Образац 5-буџет) утврђена је укупна разлика у износу од 13.565 хиљада динара (мањак
новчаних прилива) између укупних прихода и примања који износе 417.712 хиљаде динара и укупних
расхода и издатака који износе 426.571 хиљаде динара по ниовима финансирања из: Републике,
Аутономне Покрајине, општине, донација и осталих извора.
Структура прихода и примања, расхода и издатака и разлика између примљених и утрошених
средстава:
у хиљадама динара
Р.
бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Класа

О

п

и

с

Укупно

Из
донација

Републ.

Покрајина

Општина

190.566
-

226.547
-

599

-

700000 Текући приходи
800000 Примања од продаје
неефинансијске.имовине
900000 Примања од задуживања и
продаје финанс.имовине

417.712
-

Свега приходи ипримања
(1+2+3)
400000 Текући расходи
500000 Издаци за нефинансијску
имовину

417.712

190.566

226.547

599

419.024
7.547

190.566

227.859
7.547

599

600000 Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
Свега расходи и издаци
(5+6+7)
Разлика између примљених и
утрошених средст. (4-8)

4.705

4.705

426.571

426.571

-13.565

-13.564

Из осталих
извора

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан. 8.
Завршни рачун буџета општине Пландиште садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2014. године
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2014 до 31.12.2014. године
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од
01.01.2014 до 31.12.2014. године
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2014 до 31.12.2014. године
5. Извештај о извршењу буџета од 01.01.2014 до 31.12.2014. године.
6. Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од
01.01.2014. до 31.12.2014. године.
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима домаћим и иностраним и извршеним отплатама
дугова у периоду од 01.01.2014 до 31.12.2014 године.
8. Извештај о коришћењу сталне и текуће буџетске резерве за период од 01.01.2014 до 31.12.2014
године.
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9. Извештај о датим гаранцијама у току фискалне године у периоду од 01.01.2014 до 31.12.2014.
године
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2014 до 31.12.2014
године.
Члан 9.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2014. годину је саставни део ове
одлуке.
Члан 10.
Одлука о завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2014. годину заједно са Извештајем
о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период од 01. јануара до 31. децембра 2014.
године доставиће се Министарству финансија и Управи за трезор.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивана у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-62/2015-I
Дана: 17.06.2015. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл. Правник с.р.
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74.

На основу члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 , 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013 и 142/2014), члана 20.
став 1. тачка 3. и члан 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 15. став 1. тачка 4. и члан 40. став 1. тачка 2. Статута
Општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина општине Пландиште је на седници од 17.06.2015. године донела

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
(ПРВИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ)
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2015. годину („Службени лист општине
Пландиште“, бр. 23/2014), у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу
продаје нефинансијске имовине износ: „442.070.000“ замењује се износом: „468.014.180“.
У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансиске имовине износ:
„442.070.000 “ замењује се износом: „468.014.180“.
У члану 2. у ставу 1. Средстав текуће буџетске резерве износ: „8.700.000.“ замењује
се износом " 2.506.000“.

Члан 2.
У посебном делу у члану 3. Приходи и примања буџета за 2015. годину, према
економској класификацији вршиће се следеће измене и допуне:
Укупно економска класификација 711 000 – Порез на доходак, добит и капитална
добра износ: „88.870.000 “ замењује се износом: „92.554.180“.
Економска класификација 711111 – Порез на зараде - износ: „72.190.000“ замењује се
износом: „74.834.180“.
Економска класификација 711123 – Порез на приход од самосталне делатности
самоопорезивање - износ: „4.000.000“ замењује се износом: „5.000.000”.
Економска класификација 711147 – Порез на земљиште - износ: „10.000“ замењује се
износом: „50.000”.
Укупно економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „49.000.000 “
замењује се износом: „48.000.000“.
Економска класификација 713121 – Порез на имовину обвезника који не воде пословне
књиге - износ: „18.000.000 “ замењује се износом: „20.000.000“.
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Економска класификација 713122 – Порез на имовину обвезника који воде пословне
књиге - износ: „20.000.000 “ замењује се износом: „18.000.000“.
Економска класификација 713311 – Порез на наслеђе и поклон – по решењу пореске
управе - износ: „1.500.000“ замењује се износом: „2.500.000“.
Економска класификација 713421 – Порез на пренос апсолутних права - износ:
„8.000.000 “ замењује се износом: „6.000.000“.
Укупно економска класификација 714 000 – Порез на добра и услуге: „10.730.000 “
замењује се износом: „10.230.000“.
Економска класификација 714513 – Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних вошила осим пољопривредних возила и машина - износ: „5.500.000“ замењује се
износом: „5.000.000“.
Укупна економска класификација 733 000 – Трансфери од других нивоа власти:
„190.000.000 “ замењује се износом: „212.860.000“.
Економска класификација 733156 – Текући наменски трансфер од АПВ у корист
општине - износ: „11.000.000“ замењује се износом: „4.000.000“.
Додаје се нова економска класификација 733252 – Капитални наменски трансфер од
АПВ у корист општине у износу од „29.860.000“.
Укупна економска класификација 741 000 – Приходи од имовине: „72.720.000 “
замењује се износом: „72.120.000“.
Економска класификација 741151 – Приходи буџета општине од камата на средства
консилидованог рачуна трезора укључена у депозит банака - износ: „1.200.000“ замењује се
износом: „600.000“.
Укупна економска класификација 742 000 – Приходи од продаје добара и услуга:
„8.200.000“ замењује се износом: „7.700.000“.
Економска класификација 742153 – Приходи од закупнине за грађавинско земљиште у
корист нивоа општине - износ: „1.000.000“ замењује се износом: „800.000“.
Економска класификација 742251 – Општинске административне таксе - износ:
„1.000.000“ замењује се износом: „800.000“.
Економска класификација 742253 – Накнада за уређивање грађавинског земљишта износ: „500.000“ замењује се износом: „400.000“.
Укупна економска класификација 745 000 – Мешовити и неодређени приходи:
„1.800.000“ замењује се износом: „3.800.000“.
Економска класификација 745151 – Остали приходи у корист општине - износ:
„1.000.000“ замењује се износом: „3.000.000“.
Укупни приходи и примања у износу: „442.070.000“ замењују се износом „468.014.180“.
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У Посебном делу у члану 4. вршиће се следеће измене:
У члану 4. у ставу 1. износ: „442.070.000“ замењује се износом: „468.014.180“.
У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака буџета за 2015.
годину, према програмској и економској класификацији вршиће се следеће измене и допуне:
Раздео 1, глава 1.02 – Скупштина општине, председник и општинско веће,
Функционална класификација 110, Програм 15: локална самоуправа, програмска
класификација 0602-0001- Штаб за вандредне ситуације, вршиће се следеће измене:
Позиција 9, економска класификација 426 – Материјал - износ: „165.000“ замењује се
износом „215.000“.
Укупно за функционалну класификацију 110 и програмску активност 0602-0001 износ: „1.445.000“ замењује се износом: „1.495.000“
Укупно Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће - износ:
''18.390.000'' замењује се износом: ''18.440.000“.
Раздео 2, глава 2.01 – Општинска управа, Функционална класификација 130,
Програм 15: локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, вршиће се следеће измене:
Позиција 19, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „9.388.000“
замењује се износом „13.988.000“.
Позиција 20, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „2.000.000“
брише се.
Позиција 22, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања - износ:
„5.000.000“ замењује се износом „6.600.000“.
Позиција 25, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту - износ:
„300.000“ замењује се износом „400.000“.
Позиција 26, економска класификација 481 – Дотације политичким странкама - износ:
„143.000“ замењује се износом „159.180“.
Позиција 28, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решење суда износ: „50.000.000“ замењује се износом „58.000.000“.
Позиција 29, економска класификација 511 – Зграде и грађавински објекти - износ:
„12.000.000“ замењује се износом „500.000“.
Позиција 31, економска класификација 513 – Остала основна средства - износ:
„1.600.000“ замењује се износом „500.000“
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Укупно за главу 2.01- функционалну класификацију 130 и програмску активност 06020001 - износ: „149.261.500“ замењује се износом: „148.977.680“.
Раздео 2, глава 2.05 – Пројекат П/04 – Изградња водоводне инфраструктуре,
Функционална класификација 130, вршиће се следеће измене:
Позиција 36, економска класификација 511 – Зграде и грађавински објекти - износ:
„3.200.000“ замењује се износом „5.360.000“.
Укупно за главу 2.05- функционалну класификацију 130 и програмску активност 06020001 - износ: „3.200.000“ замењује се износом: „5.360.000“.
Раздео 2, додаје се глава 2.56 – Пројекат П/06 – ЛАП за борбу против корупције,
Функционална класификација 130, вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 36/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у
износ од: „150.000“.
Раздео 2, додаје се глава 2.57 – Пројекат П/07 – Опремање школског терена за
кошарку у Пландишту, Функционална класификација 130, вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 36/2, економска класификација 425 – Текуће поправке и
оджавање осталих објеката у износу од: „700.000“.
Раздео 2, глава 2.06 – Резерве, Функционална класификација 130, Програмска
активност 0010 – Резерве, вршиће се следеће измене:
Позиција 38, економска класификација 499121 – Текућа резерва - износ: „8.700.000“
замењује се износом „2.506.000“.
Укупно за главу 2.06 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 06020010 - износ: „10.800.000“ замењује се износом: „4.606.000“.
Раздео 2, додаје се глава 2.58 – Пројекат П/05 –Теретана на отовреном,
Функционална класификација 130, вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 43/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у
износ од: „690.000“.
Раздео 2, глава 2.10, Функционална класификација 130, Програмска активност
0008 – Програми националних мањина, вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 44/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу
од: „300.000“.
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Раздео 2, глава 2.11, Функционална класификација 130, Програм 1 – Локални
развој просторног планирања, Програмска активност 1101-0001- Стратешко – просторно и
урбанистичко планирање (израде пројеката), вршиће се следеће измене:
Позиција 50, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „200.000“ брише
се.
Позиција 56, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „1.000.000“
брише се.
Позиција 57, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „2.000.000“
замењује се износом „700.000“.
Позиција 58, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „1.000.000“
брише се.
Додаје се нова позиција 58/3, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу
од: „150.000“.
Додаје се нова позиција 58/4, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу
од: „400.000“.
Укупно за главу 2.11 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 11010001 - износ: „7.600.000“ замењује се износом: „4.650.000“.
Раздео 2, глава 2.12, Функционална класификација 130, Програм 1 – Локални
развој просторног планирања,
Програмска активност 1101-0002 – Уређивање
грађавинског земљишта, вршиће се следеће измене:
Позиција 59/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ:
„240.000“ замењује се износом „480.000“.
Укупно за главу 2.12- функционалну класификацију 130 и програмску активност 11010002 - износ: „2.240.000“ замењује се износом: „2.480.000“.
Раздео 2, глава 2.13, Функционална класификација 040, Програм 11 – Социјална и
дечија заштита, Програмска активност 0901-0001 – Социјалне помоћи, вршиће се
следеће измене:
Позиција 60, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту - износ:
„2.000.000“ замењује се износом „3.000.000“.
Позиција 63, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту - износ:
„30.000“ замењује се износом „250.000“.
Позиција 64, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту - износ:
„7.000.000“ замењује се износом „6.500.000“.
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Додаје се нова позиција 64/1, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну
заштиту у износу од: „70.000“.
Укупно за главу 2.13 - функционалну класификацију 040 и програмску активност 09010001 - износ: „25.030.000“ замењује се износом: „25.820.000“.
Раздео 2, глава 2.16, Функционална класификација 040, Програм 11 – Социјална и
дечија заштита, Програмска активност 0901-0006 – Дечија заштита, вршиће се следеће
измене:
Позиција 67, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту - износ:
„4.000.000“ замењује се износом „3.000.000“.
Укупно за главу 2.16 - функционалну класификацију 040 и програмску активност 09010006 - износ: „4.700.000“ замењује се износом: „3.700.000“.
Раздео 2, глава 2.17, Функционална класификација 040, Програм 11 – Социјална и
дечија заштита, Програмска активност 0901-0003 – Подршка социо-хуманитарним
организацијама, пројекта П/01- Помоћ у кући, вршиће се следеће измене:
Позиција 70, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти –
износ од: „1.000.000“ брише се.
Укупно за главу 2.17 - функционалну класификацију 040 и програмску активност 09010003 - износ: „1.000.000“ брише се.
Раздео 2, глава 2.21, Функционална класификација 130, Програм 3 – Локални
економски развој, Програмска активност 1501-0003 – Подстицај за развој предузетништва,
вршиће се следеће измене:
Позиција 74, економска класификација 451 – Субвенције јавни нефинансијским
предузећима – износ: „5.000.000“ замењује се износом: „3.000.000“.
Укупно за главу 2.21 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 15010003 - износ: „5.700.000“ замењује се износом: „3.700.000“.
Раздео 2, додаје се глава 2.59, Програм 3 – Локални економски развој, програмска
активност 1501-0004 – Пројекат П/01 – Разводна гасоводна мрежа радне зоне „Запад“
Пландиште, Функционална класификација 130, вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 75/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у
износ од: „2.500.000“.
Укупно за главу 2.59 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 15010003 – износу од: „2.500.000“.
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Раздео 2, глава 2.26, Функционална класификација 130, Програм 13 – Развој
културе, Програмска активност 1201-0002 – Подстицај културном и уметничком
стваралаштву, вршиће се следеће измене:
Позиција 81, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „500.000“
брише се.
Позиција 82, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „200.000“
брише се.
Укупно за главу 2.26 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 12010002 - износ: „8.600.000“ замењује се износом: „7.900.000“.
Раздео 2, глава 2.27, Функционална класификација 130, Програм 2 – Комунална
делатност, Програмска активност 0601-0002 – Управљање отпадним водама, вршиће се
следеће измене:
Позиција 86, економска класификација 511 – Зграде и грађавински објекти – износ:
„9.000.000“ замењује се износом: „6.000.000“.
Укупно за главу 2.27 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 06010002 – износ „9.000.000“ замењује се износом: „6.000.000“.

Раздео 2, глава 2.29, Функционална класификација 130, Програм 2 – Комунална
делатност, Програмска активност 0601-0009 – Уређење и одржавање зеленила, вршиће се
следеће измене:
Додаје се нова позиција 88/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у
износу од: „850.000“.
Укупно за главу 2.29 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 06010009 – износ „500.000“ замењује се износом: „1.350.000“.
Раздео 2, глава 2.32, Функционална класификација 560, Програм 2 – Комунална
делатност, Програмска активност 0601-0009 – Уређење и одржавање зеленила, пројекта
П/03 – Израда пројекта – подизање шумских појасева, вршиће се следеће измене:
Позиција 91, економска класификација 423 – Улсуге по уговору – износ: „100.000“
замењује се износом: „400.000“.
Укупно за главу 2.32 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 06010009 – износ „100.000“ замењује се износом: „400.000“.
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Раздео 2, глава 2.33, Функционална класификација 560, Програм 2 – Комунална
делатност, Програмска активност 0601-0014 – Остале комуналне услуге, вршиће се
следеће измене:
Позиција 92, економска класификација 423 – Улсуге по уговору – износ: „300.000“
замењује се износом: „399.000“.
Укупно за главу 2.33 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 06010014 – износ „1.690.000“ замењује се износом: „1.789.000“.
Јавно комунално предузеће „Полет“ Пландиште - Раздео 2, глава 2.34,
Функционална класификација 630, Програм 2 – Комунална делатност, Програмска
активност 0601-0001 – Водоснабдевање, вршиће се следеће измене:
Позиција 95, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ:
„2.000.000“ замењује се износом: „1.000.000“.
Укупно за главу 2.34 - функционалну класификацију 630 и програмску активност 06010001 – износ „2.000.000“ замењује се износом: „1.000.000“
Раздео 2, глава 2.35, Функционална класификација 630, Програм 2 – Комунална
делатност, Програмска активност 0601-0009 – Уређење и одржавање зеленил, вршиће се
следеће измене:
Позиција 96, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ:
„11.000.000“ замењује се износом: „2.800.000“.
Позиција 97, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од:
„850.000“ брише се.
Укупно за главу 2.35 - функционалну класификацију 630 и програмску активност 06010009 – износ „11.850.000“ замењује се износом: „2.800.000“.
Јавно комунално предузеће „Полет“ Пландиште - Раздео 2, глава 2.36,
Функционална класификација 630, Програм 7 – Путна инфраструктура, Програмска
активност 0701-0002 – Одржавање путева, вршиће се следеће измене:
Позиција 98, економска класификација 484 – Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода – износ: „3.000.000“ замењује се износом: „1.500.000“.
Укупно за главу 2.36 - функционалну класификацију 630 и програмску активност 07010002 – износ „3.000.000“ замењује се износом: „1.500.000“.
Јавно комунално предузеће „Полет“ Пландиште - Раздео 2, глава 2.37,
Функционална класификација 560, Програм 7 – Путна инфраструктура, Програмска
активност 0701-0002 – Одржавање путева - Пројекта П/01 – Мој мајстор, вршиће се
следеће измене:
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Позиција 99, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „510.000“
брише се.
Укупно за главу 2.37 - функционалну класификацију 630 и програмску активност 07010002 – износ „510.000“ брише се.
Раздео 2, глава 2.38, Функционална класификација 130, Програм 1 – Локални
развој и просторно планирање, Програмска активност 1101-0002 – Уређивање
грађавинског земљишта, вршиће се следеће измене:
Позиција 100, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „100.000“
замењује се износом: „1.000.000“.
Укупно за главу 2.38 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 11010002 – износ: „100.000“ замењује се износом: „1.000.000“.
Раздео 2, глава 2.39, Функционална класификација 421, Програм 5 – Развој
пољопривреде, Програмска активност 0101-0001 – Унапређење услова за пољопривредну
делатност, вршиће се следеће измене:
Позиција 104, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ:
„3.800.000“ замењује се износом: „1.000.000“.
Додаје се нова позиција 104/2, економска класификација 424 – Специјализоване услуге
у износу од: „6.200.000“.
Укупно за главу 2.39 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 11010001 – износ од: „13.700.000“ замењује се износом: „17.100.000“.
Раздео 2, глава 2.44, Функционална класификација 130, Програм 7 – Путна
инфраструктура, Програмска активност 0701-0002 – Одражавање путев, вршиће се
следеће измене:
Додаје се нова позиција 110/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге
у износу од: „23.700.000“.
Укупно за главу 2.44 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 17010002 – износ: „1.600.000“ замењује се износом: „25.300.000“.
Раздео 2, глава 2.45, Функционална класификација 130, Програм 7 – Путна
инфраструктура, Програмска активност 0701-0002 – Одражавање путева у Општини
Пландиште (Маргита, Стари Лец, Хајдучица, Марковићево, Милетићево, Велика Греда,
Банатски Соколац), вршиће се следеће измене:
Позиција 111, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ:
„1.400.000“ замењује се износом: „2.400.000“.
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Укупно за главу 2.45 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 17010002 – износ: „1.400.000“ замењује се износом: „2.400.000“.
Раздео 2, глава 2.46 Функционална класификација 130, Програм 7 – Путна
инфраструктура, Програмска активност 0701-0002 – Одражавање путева у Маргити,
вршиће се следеће измене:
Позиција 112, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од:
„500.000“ брише се.
Укупно за главу 2.46 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 17010002 – износ: „500.000“ брише се.
Раздео 2, глава 2.47 Функционална класификација 130, Програм 7 – Путна
инфраструктура, Програмска активност 0701-0002 – Одражавање путева у Стари Лец,
вршиће се следеће измене:
Позиција 113, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од:
„350.000“ брише се.
Укупно за главу 2.47 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 17010002 – износ: „350.000“ брише се.
Раздео 2, глава 2.48, Функционална класификација 130, Програм 7 – Путна
инфраструктура, Програмска активност 0701-0002 – Одражавање путева у Хајдучици,
вршиће се следеће измене:
Позиција 114, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од:
„500.000“ брише се.
Укупно за главу 2.48 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 17010002 – износ: „500.000“ брише се.
Раздео 2, глава 2.49, Функционална класификација 130, Програм 7 – Путна
инфраструктура, Програмска активност 0701-0002 – Одражавање путева у Марковићеву,
вршиће се следеће измене:
Позиција 115, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од:
„400.000“ брише се.
Укупно за главу 2.49 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 17010002 – износ: „400.000“ брише се.
Раздео 2, глава 2.50 Функционална класификација 130, Програм 7 – Путна
инфраструктура, Програмска активност 0701-0002 – Одражавање путева у Милетићеву,
вршиће се следеће измене:
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Позиција 116, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од:
„500.000“ брише се.
Укупно за главу 2.50 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 17010002 – износ: „500.000“ брише се.
Раздео 2, глава 2.51, Функционална класификација 130, Програм 7 – Путна
инфраструктура, Програмска активност 0701-0002 – Одражавање путева у Великој Греди,
вршиће се следеће измене:
Позиција 117, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од:
„600.000“ брише се.
Укупно за главу 2.51 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 17010002 – износ: „600.000“ брише се.
Раздео 2, глава 2.52 Функционална класификација 130, Програм 7 – Путна
инфраструктура, Програмска активност 0701-0002 – Одражавање путева у Банатски
Соколац, вршиће се следеће измене:
Позиција 118, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од:
„600.000“ брише се.
Укупно за главу 2.52 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 17010002 – износ: „600.000“ брише се.
Укупно Раздео 2. – Општинска управа - износ: „307.573.500'' замењује се износом:
“318.908.680“.
Предшколска установа Пландиште, Раздео 3, глава 3.01, Функционална
класификација 911, Програм 8 – Предшколске установе, Програмска активност 2001-0001
– Функционисање предшколских установа, вршиће се следеће измене.
Додаје се нова позиција 122/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 131, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима у износу од:
„126.000“.
Додаје се нова позиција 123/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 134, економска класификација 421– Стални трошкови у износу од: „800.000“.
Позиција 130/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 144
економска класификација 512 – Машине и опрема – износ од: „800.000“ брише се.
Укупно за главу 3.01 - функционалну класификацију 911 и програмска активност 20010001 – износ: „30.085.000“ замењује се износом: „30.211.000“.
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Основна школа Пландиште, Раздео 3, глава 3.02, Функционална класификација
912, Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност 2001-0001 –
Функционисање Основних школа, вршиће се следеће измене:
Позиција 132/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 186
економска класификација 422 – Трошкови путовања – износ од: „2.300.000“ замењује се
износом од „2.450.000“.
Позиција 132/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 189
економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ од: „800.000“ замењује се
износом од „850.000“.
Укупно за Основну школу Пландиште - функционалну класификацију 912 и програмска
активност 2001-0001 – износ: „15.550.000“ замењује се износом: „15.750.000“.
Основна школа Хајдучица, Раздео 3, глава 3.02, Функционална класификација 912,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност 2001-0001 – Функционисање
Основних школа, вршиће се следеће измене:
Позиција 132/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 202
економска класификација 422 – Трошкови путовања – износ од: „200.000“ замењује се износом
од „750.000“.
Укупно за Основну школу Хајдучица - функционалну класификацију 912 и програмска
активност 2001-0001 – износ: „5.400.000“ замењује се износом: „5.950.000“.
Основна школа Велика Греда, Раздео 3, глава 3.02, Функционална класификација
912,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност
2001-0001 –
Функционисање Основних школа - вршиће се следеће измене:
Позиција 132/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 218
економска класификација 422 – Трошкови путовања – износ од: „100.000“ замењује се износом
од „1.600.000“.
Позиција 132/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 221
економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ од: „300.000“ замењује се
износом од „350.000“.
Укупно за Основну школу Велика Греда - функционалну класификацију 912 и
програмска активност 2001-0001 – износ: „4.913.000“ замењује се износом: „6.463.000“.
Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште, Раздео 3, глава 3.03
Функционална класификација 820, Програм 13 – Развој културе, Програмска активност
1201-0001 – Функционисање локалних установа културе, вршиће се следеће измене:

Стр
-

203 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:10

17.06.2015.

Позиција 141/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 236
економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „100.000“ замењује се
износом од „500.000“.
Позиција 142/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 237
економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ од: „100.000“ замењује
се износом од „150.000“.
Укупно за Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште - функционалну
класификацију 820 и програмска активност 1201-0001 – износ: „7.210.500“ замењује се
износом: „7.660.500.“.
Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0002 – Месне
заједнице, вршиће се следеће измене:
Позиција 157/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 289
економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „1.000.000“ замењује се износом
од „2.400.000“.
Додаје се нова позиција 157/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 289/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „240.000“.
Позиција 159/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 291
економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ од: „900.000“ замењује се
износом од „1.900.000“.
Позиција 160/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 292
економска класификација 426 – Материјал – износ од: „850.000“ замењује се износом од
„1.550.000“.
Укупно за месну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и
програмска активност 0602-0002 – износ: „7.100.000“ замењује се износом: „10.440.000“.
Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 2 – Комунална делатност, Програмска активност 0601-0002 – Управљање
отпадним водама, вршиће се следеће измене:
Позиција 157/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 296
економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „400.000“ замењује се износом од
„300.000“.
Позиција 158/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 297
економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „1.500.000“ замењује се
износом од „1.000.000“.
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Укупно за месну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и
програмска активност 0601-0002 – износ: „1.900.000“ замењује се износом: „1.300.000“.
Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 5 – Пољопривреда, Програмска активност 0101-0001 – Управљање
отпадним водама, вршиће се следеће измене:
Позиција 157/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 298
економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „400.000“ замењује се износом од
„200.000“.
Укупно за месну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и
програмска активност 0101-0001 – износ: „400.000“ замењује се износом: „200.000“.
Месна заједница Маргита, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0002 – Месне
заједнице, вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 157/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 305/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износ од: „100.000“.
Укупно за месну заједницу Маргита - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „1.660.000“ замењује се износом: „1.760.000“.
Месна заједница Маргита, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 5 – Пољопривреда, Програмска активност 0101-0001 – Управљање
отпадним водама, вршиће се следеће измене:
Позиција 158/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 309
економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „400.000“ замењује се
износом од „470.000“.
Укупно за месну заједницу Маргита - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0101-0001 – износ: „2.110.000“ замењује се износом: „2.280.000“.
Месна заједница Банатски Соколац, Раздео 3, глава 3.05, Функционална
класификација 160, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0002
– Месне заједнице, вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 157/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 313/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „100.000“.
Позиција 158/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 314
економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „50.000“ замењује се
износом од „400.000“.
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Додаје се нова позиција 162/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 316/1, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда у
износу од: „2.000.000“.
Укупно за месну заједницу Банатски Соколац - функционалну класификацију 160 и
програмска активност 0602-0002 – износ: „780.000“ замењује се износом: „3.230.000“.
Месна заједница Банатски Соколац, Раздео 3, глава 3.05, Функционална
класификација 160, Програм 5 – Пољопривреда, Програмска активност 0101-0001 –
Управљање отпадним водама, вршиће се следеће измене:
Позиција 158/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 318
економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „400.000“ замењује се
износом од „470.000“.
Укупно за месну заједницу Банатски Соколац - функционалну класификацију 160 и
програмска активност 0101-0001 – износ: „400.000“ замењује се износом: „470.000“.
Месна заједница Милетићево, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0002 – Месне
заједнице, вршиће се следеће измене:
Позиција 157/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 322
економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „50.000“ замењује се износом од
„250.000“.
Додаје се нова позиција 157/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 322/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „240.000“.
Позиција 158/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 323
економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „50.000“ замењује се
износом од „150.000“.
Позиција 160/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 325
економска класификација 426 – Материјал – износ од: „100.000“ замењује се износом од
„200.000“.
Укупно за месну заједницу Милетићево - функционалну класификацију 160 и
програмска активност 0602-0002 – износ: „880.000“ замењује се износом: „1.520.000“.
Месна заједница Милетићево, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 13 – Развој културе, Програмска активност 1201-0002 – Подстицај
културном и уметничком стваралаштву, вршиће се следеће измене:
Позиција 160/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 328
економска класификација 426 – Материјал – износ од: „50.000“ замењује се износом од
„150.000“.
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Укупно за месну заједницу Милетићево - функционалну класификацију 160 и
програмска активност 1201-0002 – износ: „50.000“ замењује се износом: „150.000“.
Месна заједница Марковићево, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0002 – Месне
заједнице, вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 157/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 331/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „100.000“.
Укупно за месну заједницу Марковићево - функционалну класификацију 160 и
програмска активност 0602-0002 – износ: „630.000“ замењује се износом: „730.000“.
Месна заједница Хајдучица, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0002 – Месне
заједнице, вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 157/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 340/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „240.000“.
Позиција 158/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 341
економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „50.000“ замењује се
износом од „250.000“.
Укупно за месну заједницу Хајдучица - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „1.380.000“ замењује се износом: „1.820.000“.
Месна заједница Хајдучица, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 5 – Пољопривреда, Програмска активност 0101-0001 – Управљање
отпадним водама, вршиће се следеће измене:
Позиција 158/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 345
економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „400.000“ замењује се
износом од „440.000“.
Укупно за месну заједницу Хајдучица - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0101-0001 – износ: „400.000“ замењује се износом: „440.000“.
Месна заједница Велика Греда, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0002 – Месне
заједнице, вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 157/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 351/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „240.000“.
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Укупно за месну заједницу Велика Греда - функционалну класификацију 160 и
програмска активност 0602-0002 – износ: „2.930.000“ замењује се износом: „3.170.000“.
Месна заједница Стари Лец, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0002 – Месне
заједнице, вршиће се следеће измене:
Позиција 157/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 363
економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „50.000“ замењује се износом од
„300.000“.
Додаје се нова позиција 157/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 363/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „100.000“.
Позиција 158/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 364
економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „50.000“ замењује се
износом од „250.000“.
Укупно за месну заједницу Стари Лец - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „910.000“ замењује се износом: „1.460.000“.
Месна заједница Дужине, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 157/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 372/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „100.000“.
Укупно за месну заједницу Дужине - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „600.000“ замењује се износом: „700.000“.
Месна заједница Велики Гај, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0002 – Месне
заједнице, вршиће се следеће измене:
Позиција 157/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 381
економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „50.000“ замењује се износом од
„400.000“.
Додаје се нова позиција 157/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 381/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „100.000“.
Позиција 159/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 383
економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ од: „100.000“ замењује се
износом од „500.000“.
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Укупно за месну заједницу Велики Гај - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „900.000“ замењује се износом: „1.750.000“.
Месна заједница Велики Гај, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 5 – Пољопривреда, Програмска активност 0101-0001 – Управљање
отпадним водама, вршиће се следеће измене:
Позиција 158/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 386
економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „400.000“ замењује се
износом од „470.000“.
Укупно за месну заједницу Велики Гај - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0101-0001 – износ: „400.000“ замењује се износом: „470.000“.
Месна заједница Купиник, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0002 – Месне
заједнице, вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 157/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 389/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „100.000“.
Позиција 160/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 392
економска класификација 426 – Материјал – износ од: „100.000“ замењује се износом од
„200.000“.
Позиција 163/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 393
економска класификација 512 – Машине и опрема – износ од: „50.000“ замењује се износом од
„53.000“.
Укупно за месну заједницу Купиник - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „800.000“ замењује се износом: „1.003.000“.
Месна заједница Јерменовци, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација
160, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0002 – Месне
заједнице, вршиће се следеће измене:
Позиција 157/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 398
економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „50.000“ замењује се износом од
„400.000“.
Додаје се нова позиција 157/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 398/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „240.000“.
Укупно за месну заједницу Јерменовци - функционалну класификацију 160 и
програмска активност 0602-0002 – износ: „1.380.000“ замењује се износом: „1.970.000“.
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Месна заједница Барице, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација 160,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0002 – Месне заједнице,
вршиће се следеће измене:
Позиција 157/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 407
економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „50.000“ замењује се износом од
„250.000“.
Додаје се нова позиција 157/1 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке
позиција 407/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од: „100.000“.
Укупно за месну заједницу Барице - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0602-0002 – износ: „930.000“ замењује се износом: „1.230.000“.
Месна заједница Барице, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација 160,
Програм 5 – Пољопривреда, Програмска активност 0101-0001 – Управљање отпадним
водама, вршиће се следеће измене:
Позиција 158/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 412
економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „400.000“ замењује се
износом од „430.000“.
Укупно за месну заједницу Барице - функционалну класификацију 160 и програмска
активност 0101-0001 – износ: „400.000“ замењује се износом: „430.000“.
Превоз ученика Пландиште – Велика Греда - Хајудчица, Раздео 3, глава 3.07,
Функционална класификација 912, Програм 9 – Основно образовање, Програмска
активност 2001-0001 – Функционисање Основних школа, вршиће се следеће измене:
Позиција 174/0 (Програм Трезор - Саветник), а на картици аналитке позиција 179
економска класификација 422 – Трошкови превоза – износ од: „3.000.000“ замењује се износом
од „5.200.000“.
Укупно за главу 3.07 - функционалну класификацију 912 и програмска активност 20010001 – износ: „3.000.000“ замењује се износом: „5.200.000“.
Укупно Раздео 3. – Општинска управа и индиректни корисници
''116.106.500“ замењује се износом: ''130.665.500 “.

-

износ:

Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3) износ: „442.070.000'' замењује се износом:
„468.014.180“.
Овом Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2015.
годину (ПРВИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ) за 2015. врши се усклађивање прихода и примања и расхода
и издатка буџета на вишем нивоу због потписивањем уговора са Управом за капитална
улагања и Одлуком о додели средстава Управе за капитална улагања где су Општини
Пландиште додељена средства за пројекте:
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1. „Ојачање коловозне конструкције у улици Војвођанска у Пландишту“ у износу од:
23.688.084,96 динара
2. „Разводна гасоводна мрежа радне зоне „Запад“ у Пландишту у износу од: 2.028.614,00
динара
3. „Опремања школског терена за кошарку“ у Пландишту у износу од: 549.000,00 динара
4. „Пројекта изградње, опремање и повезивање истражно-експлоатационог бунара ИЕБ-2
у насељу Барице у износу од: 3.560.000,00 динара.
и обавештења Покрајинског секретеријатa за пољопривреду, водопривреду и шумарство
односно Комисије за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања
земљишта у 2015. година где су опредељена средства у износу од 15.461.433,33 од тога
Покрајински секретеријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство издваја 9.276.860,00
динара, а локлана самоуправа Пландиште обезбеђује средства у износу од 6.184.573,33
динара.
Члан 3.
Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о буџету општине Пландиште за 2015. годину
(први допунски буџет) доставити Министарству финансија и Управи за трезор.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-61/2015-I
Дана: 17.06.2015. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл. правник, с.р.
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75.

На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, брoj
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС,
132/2014 и 145/2014) и члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, брoj 135/2004 и 88/2010) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, брoj 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина општине Пландиште, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници
одржаној 17.06.2015. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Планa генералне регулације насеља Пландиште
(„Службени лист општина Пландиште“, број 9/2014), у даљем тексту: Измене и допуне Плана).

Члан 2.
Граница обухвата Плана генералне регулације насеља Пландиште поклапа се са
границом грађевинског подручја насеља Пландиште.
Измена и допуна Плана обухвата део блока 9 у површини од око 2,19 ha.
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да
ће коначна граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана.
Почетна тачка оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана се налази на тромеђи
Улице Војводе Путника, парцела 1590/1 и парцела 929 и 931.
Од тромеђег раница у правцу југа пресеца улицу и долази до тромеђе улице и парцела
938 и 939.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу парцела 939 и 940 до
тромеђе парцеле железничке пруге и парцела 940 и 941.
Од тромеђе граница у правцу југоистока дужином од око 62m прати источну међу
железничке пруге до међе железничке пруге, парцела 1589/1 и парцеле 941, пресеца парцелу
пруге у правцу запада и долази до тромеђе железничке пруге, парцела 1589/1, 1552 и 1561/2.
Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада и дужином од око 180 m прати
западну међу парцеле железничке пруге, парцела 1589/1, мења правац ка североистоку,
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пресеца железничку пругу и наставља њеном северном међом и северном међом улице
Војводе Путника до почетне тачке описа оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана.
Графички приказ оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана је саставни део ове
Одлуке.

Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Плана садржани су у
планском документу вишег реда - Просторном плану општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“, број 9/2011), развојним стратегијама, као и техничкој и другој
документацији од значаја за његову израду.
За потребе израде Измена и допуна Плана потребноје прибавити оверену катастарскотопографски подлогу у размери 1:1000, за предложени обухват.

Члан 4.
-

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите предметног простора су:
унапређење коришћења грађевинског земљишта, у циљу одрживог развоја,
ефикасност коришћења површина јавне намене и инфраструктурних система и усмереност
ка кориснику,
стварање услова за инвестирање у објекте за јавне потребе кроз различите облике
финансирања,
очување и одрживо коришћење културног наслеђа,
унапређење заштите животне средине.
Члан 5.

Визија и основни циљеви израде Измена и допуна Плана јесу редефинисање намене и
регулације делова појединих целина, које су одређене Планом генералне регулације насеља
Пландиште, као и допуна правила грађења за електронску комуникациону инфраструктуру.
У складу са напред наведеним, Измене и допуне Плана се односе на:
- дефинисање површине јавне намене, у виду продужетка Улице Војводе Путника, чиме би се
омогућио колско-пешачки прилаз постојећим радним садржајима на катастарској парцели бр.
940 (у блоку 9);
- дефинисање нових и постојећих траса и капацитета мрежа комуналне инфраструктуре на
предметном простору, а нова регулација би била дефинисана кроз детаљ у размери 1:1000
на овереном катастарско-топографском плану;
- допуну услова за уређење и изградњу електронске комуникационе инфраструктуре тако што
ће се омогућити изградња и надземне електронске комуникационе мреже.
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Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухваћеног
Изменама и допунама Плана чини постојеће грађевинско земљиште у делу блока 9 у
Пландишту, у оквиру кога треба дефинисати основну намену простора, правила уређења и
грађења, на начин који истовремено обезбеђује јавни интерес и одрживи економски развој.

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Измена и
допуна Плана чине: земљиште јавне намене - део коридора железнице и део уличног
коридора, као и остало грађевинско земљиште намењено за радне садржаје.

Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 2 (два) месеца, од
данадостављања Извештаја о извршеном раном јавном увиду и оверених ажурних катастарскотопографских подлога.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна Плана обезбедиће се из буџета општине
Пландиште.

Члан 9.
Уступање израде Измена и допуна Плана вршиће се у складу са законом којим се уређују
јавне набавке.

Члан 10.
Након доношења ове Одлуке, носилац израде плана, орган надлежан за послове
урбанизма општине Пландиште,организоваће упознавање јавности са општим циљевима и
сврхом израде Измена и допуна Плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и
ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида.

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и
на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања.
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Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене и допуне Плана
подлежу стручној контроли и излажу се на јавни увид.
Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и
локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и
месту излагања Измена и допуна Плана на јавни увид, о начину на који заинтересована правна
и физичка лица могу доставити примедбе на Измене и допунеПлан, као и друге информације
које су од значаја за јавни увид.

Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја
Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште на животну средину, које је
донела Општинска управа општине Пландиште, под бројем 501-23/2015-02-IV, од дана
08.06.2015. године.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-14/2015-I
Дана: 17.06.2015. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл. правник, с.р.
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76.

На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члан 13. став 1. Закона о комуналним
делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011), члана 40. став 1. тачка 31. Статута
општине Пландиште ("Службени лист општине Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 17.06.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ
I Основне одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и начин организовања послова у обављању
комуналне делатности захватања, прераде, односно пречишћавања воде и испоруке воде
корисницима за пиће и друге потребе, водоводном мрежом до мерног инструмента
потрошача, и то:
1. технички и други посебни услови за испоруку воде којима се обезбеђује одређени
обим, врста и квалитет услуга;
2. начин обезбеђивања континуитета у испоруци воде;
3. права и обавезе Предузећа које обавља испоруку воде и права и обавезе
корисника;
4. начин обрачуна и наплата накнаде за испоручену воду;
5. начин поступања и овлашћења органа општине у случају прекида у испоруци воде,
у случају непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде и др.), оперативне
мере које предузима Предузеће које обавља испоруку воде у тим случајевима, ред
првенства у испоруци воде кад услед више силе дође до смањеног обима у обављању те
делатности;
6. услови под којима се корисницима може ускратити испорука воде;
7. коришћење воде у јавне сврхе, надзор као и друга питања од значаја за ову
област;
Члан 2.
Делатност из члана 1. ове одлуке, на територији општине Пландиште, обављаће
Предузеће, односно привредно друштво у којем је већински власник од најмање 51%
Република Србија или општина Пландиште (у даљем тексту: Предузеће) у складу са
одредбама Закона и подзаконских аката, о чему ће Скупштина општине Пландиште донети
посебну одлуку.
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Члан 3.
Јавни водовод у смислу ове одлуке обухвата водоводе у насељеним местима
општине Пландиште и подразумева систем за снабдевање водом за пиће уређено и
заштићено извориште, каптажна постројења, објекте и инсталације за пречишћавање воде,
црпне станице, резервоаре, водоводну мрежу и водоводне прикључке, улазни вентил
испред водомера, као и водомер.
Члан 4.
Под унутрашњим водоводним инсталацијама у смислу ове одлуке, подразумевају се
цевоводи и уређаји иза водомера, до точећих места потрошача.
Члан 5.
Корисници у смислу ове одлуке, су сва физичка и правна лица и предузетници, који
су власници непокретности, чије су унутрашње водоводне инсталације прикључене на јавни
водовод и на тај начин из јавног водовода користе воду.
Корисник из става 1. овог члана, може бити и закупац односно корисник по другом
основу непокретности, о чему одлучује Предузеће на основу достављеног уговора о закупу
односно уговора о коришћењу непокретности.
Члан 6.
Корисници су дужни да воду користе рационално и економично, на начин којим се не
ускраћује право коришћења воде другим лицима. Коришћење воде за снабдевање
становништва водом за пиће, санитарно - хигијенске потребе, напајање стоке и одбрану
земље, има приоритет над коришћењем воде за остале намене.
II Технички и други посебни услови за испоруку воде
1. Технички систем јавног водовода
Члан 7.
Испорука воде врши се путем одговарајућег техничког система.
Технички систем за испоруку воде представља техничко-технолошку целину коју
чине следећа постројења и уређаји:
1. изворишта са објектима, опремом и зонама санитарне заштите;
2. цевоводи сирове воде од изворишта до постројења за пречишћавање воде;
3. цевоводи воде за пиће од постројења за пречишћавање воде до резервоара са
пратећим објектима;
4. резервоари;
5. постројења за потискивање и пречишћавање воде;
6. водоводна мрежа;
7. прикључци до мерног уређаја корисника;
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8. уређаји за мерење испоручене количине воде на прикључку ( у даљем тексту:
водомер);
9. шахт за мерни уређај;
10. инсталација објекта.
Постројења и уређаји из става 2. овог члана од тачке 1. до тачке 8., чине јавни
водовод, а инсталацију корисника чине постројења и уређаји од тачке 9. до тачке 10.
2. Спајање унутрашњих водоводних инсталација са јавним водоводом
Члан 8.
Унутрашње водоводне инсталације спајају се са јавним водоводом, односно уличном
водоводном мрежом, преко водоводног прикључка.
Унутрашња водоводна инсталација је власништво корисника, који је дужан да исту
одржава у технички исправном стању.
Водоводни прикључак је цевни спој од уличне водоводне мреже, са вентиломзатварачем, непосредно испред водомера.
Пречник водоводног прикључка, величину и тип водомера, као и услове за изградњу
шахта за мерни уређај, у складу са техничким нормативима прописује Предузеће.
Водомер се по правилу уграђује непосредно у шахт, иза регулационе линије
грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, на удаљености до два метра.
Изузетно, уколико не постоје техничке могућности за прикључење преко грађевинске
парцеле на којој је објекат изграђен, водоводни прикључак се може поставити преко
суседне грађевинске парцеле, на основу уговора, односно уз писану сагласност власника
односно корисника те парцеле оверене код надлежног органа.
Члан 9.
Водоводни прикључак поставља се ради трајног или привременог снабдевања
корисника водом.
Свака грађевинска парцела мора имати засебан водоводни прикључак.
Ако је на грађевинској парцели изграђено више независних објеката различитих
власника, прикључење на јавну водоводну мрежу врши се преко једног водоводног
прикључка с тим да се у шахту за мерни уређај за сваки од објеката који чине самосталну
целину поставља посебан водомер.
У стамбеним зградама са више станова, односно више улаза, као и у
стамбенопословним, односно пословним зградама, за сваки улаз поставља се водоводни
прикључак са главним водомером, а за сваког корисника посебан водомер, који се
поставља на одговарајућем месту испред улаза или у заједничкој просторији објекта
намењеној за ову намену.
Члан 10.
Прикључак на јавни водовод, ради привременог снабдевања водом корисника, може
се одобрити ради изградње објекта, уређења нових зелених површина, у случају
организовања и одржавања спортских, културних и других сличних манифестација и у
хитним случајевима када су доведени у питање живот и здравље људи.
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Ради привременог снабдевања водом, Корисник подноси захтев Предузећу уз
навођење разлога привременог снабдевања, а њихови међусобни односи уређују се
уговором.
Објекти који су у поступку легализације могу бити у складу са законом, до окончања
поступка легализације, привремено прикључени на јавни водовод.

Члан 11.
У случају промета непокретности односно објекта прикљученог на јавни водовод,
нови власник постаје Корисник услуге закључењем уговора са Предузећем.
3. Поступак прикључења
Члан 12.
Код прибављања услова за пројектовање и прикључење за потребе издавања
локацијских услова, на захтев општинске управе, Предузеће је дужно да у складу са
Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима, изда претходне услове о
могућностима прикључења на јавни водовод, најкасније у року од 15 дана од дана
подношења захтева.
Члан 13.
Шахт у коме се налази водомер мора бити увек приступачан за интервенцију и
одржавање, као и за очитавање водомера.
Забрањено је изнад шахта свако остављање ствари, паркирање возила и слично.
Члан 14.
Шахт се изграђује на приступачном и сувом месту, до два метра иза регулационе
линије, или ако за то не постоје техничке могућности, на јавној површини испред објекта.
Изузетно, уколико не постоје технички услови за изградњу шахта на начин уређен
ставом 1. овог члана, постављање водомера се може одобрити и у подруму објекта, уз
сагласност корисника, а у том случају Предузеће не сноси никакву одговорност, за
евентуалну штету насталу на објекту у случају квара на делу мреже од уличне водоводне
цеви до водомера.
Члан 15.
Корисник је дужан, шахт изградити у прописаним димензијама које износе 1,2м х 1м х
1,2м, или у складу са условима које прописује Предузеће.
Корисник је дужан шахт одржавати у исправном и функционалном стању.
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Члан 16.
Корисник има право да трајно или привремено откаже коришћење воде,уколико
постоје техничке могућности за искључење а да се притом не ремети снабдевања других
корисника.
Привремено се може отказати коришћење воде, у случају да корисник неће
користити објекат најмање 30 дана.
Отказивање коришћења воде врши се у писаној форму, најмање осам дана пре дана
престанка коришћења воде.
Члан 17.
За потребе изградње објекта, инвеститор може поднети захтев Предузећу, за
привремени водоводни прикључак.
Уз захтев, инвеститор је дужан приложити грађевинску дозволу и остале доказе о
испуњености услова из захтева.
Уколико постоје технички услови за водоводни прикључак, Предузеће ће извршити
привремено прикључење на водоводну мрежу о трошку инвеститора а по претходно
сачињеном предрачуну и закљученом уговору.
Након завршетка изградње објекта инвеститор је дужан преко надлежног општинског
органа поднети захтев Предузећу за прикључење објекта на водоводну мрежу.
Члан 18.
Ако у изградњи јавног водовода, поред Предузећа, у финансирању учествују физичка
и правна лица улагањем својих средстава, међусобна права и обавезе са Предузећем
уређују се уговором који садржи нарочито: услове и начин изградње јавног водовода,
вредност радова и начин обезбеђења средстава као и права по основу учешћа у
финансирању изградње јавног водовода.
Уколико је инвеститор објекта јавног водовода правно или физичко лице, по
изградњи објекта јавног водовода инвеститор је дужан исти предати Предузећу на
коришћење, управљање и одржавање, а уговором ће се уредити поред осталог и права
инвеститора по основу улагања.
Члан 19.
Изнад и поред објеката јавног водовода могу се постављати објекти, инсталације,
уређаји и изводити други радови, у изузетним случајевима и под посебним условима уз
сагласност Предузећа.
Растојање објеката јавног водовода од другог објекта, инсталација и уређаја, мора
бити толико да се приликом откопавања водоводне цеви односно радова на објекту или
другим инсталацијама и уређајима не угрозе објекти јавног водовода и обрнуто.
Зоне санитарне заштите на основу израђеног елабората утврђује надлежно
министарство.
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III Начин обезбеђивања континуитета у испоруци воде
Члан 20.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује на начин који обезбеђује
трајно и несметано пружање услуга испоруке воде за пиће свим корисницима под једнаким
условима, осим у случају више силе или хаварија на водоводним постројењима и
уређајима.
Предузеће је дужно да обезбеди одговарајући квалитет воде и пружене услуге, који
подразумева здравствену и хигијенску исправност, према прописаним стандардима и
нормативима.
Члан 21.
Ако дође до поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге испоруке воде,
услед више силе или других разлога који нису могли да се спрече, Предузеће је дужно да
без одлагања предузме мере на отклањању узрока поремећаја односно прекида или на
други начин обезбеди задовољавање потреба корисника и то:
1. активирањем резервних извора воде за пиће или на други одговарајући начин
обезбеди снабдевање водом, дом здравља, предшколске установе, школе и друге
кориснике чији приоритет процењују и утврђују надлежни органи општине;
2. хитно поправи или замени инсталације и уређаје којима се обезбеђује испорука
воде, као и заштити комуналне објекте и уређаје од даљих кварова или хаварије;
3. предузима и друге мере које утврде надлежни органи општине.
Члан 22.
Ако се прекид у испоруци воде предвиђа због планираних радова на комуналним
објектима, Предузеће је дужно да о томе обавести кориснике 24 часа пре настанка
планираног прекида, путем средстава јавног информисања или на други одговарајући
начин.
У случају изненадног квара на јавном водоводу, Предузеће може и без претходног
обавештавања корисника да прекине испоруку воде, с тим што је дужно одмах по прекиду,
путем средстава јавног информисања обавести кориснике о разлозима као и времену
трајања прекида.
Предузеће је дужно да извођење радова из става 1. и 2. овог члана организује тако
да прекид у снабдевању водом траје што краће време. У случају из става 2. овог члана,
Предузеће није обавезно да прибави одобрење за ископавање јавних површина, а по
изведеним радовима, дужно је јавну површину вратити у првобитно стање у року од пет
дана по изведеним радовима.

IV Права и обавезе предузећа и корисника
Члан 23.
Предузеће је дужно да:
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1. врши испоруку воде у складу са прописаним стандардима и нормативима у
погледу квалитета и исправности воде,
2. трајно чува техничку документацију у вези јавног водовода,
3. примењује прописане техничке услове,
4. одржава постројења и уређаје јавног водовода,
5. одржава водоводни прикључак од споја на уличну водоводну цев до вентила иза
водомера о свом трошку,
6. у зградама вишепородичног становања као и стамбено пословним зградама у
којима поред главног водомера постоје и водомери за сваки стан односно пословни
простор, да одржава водоводни прикључак до вентила иза главног водомера,
7. одржава и редовно баждари водомере,
8. врши замену неисправних водомера,
9. најмање четири пута годишње, корисницима очитава стање на водомерима,
10. врши прикључење унутрашњих инсталација на јавни водовод,
11. редовно одржава у исправном стању сва постројења и уређаје,
12. обезбеђује воду за јавну употребу осим за прање улица и поливање јавних
зелених површина.
Члан 24.
Корисник је дужан:
1. да одржава унутрашње инсталације водовода у исправном стању,
2. да одржава шахт за водомер како би исти био сув, уредан, и приступачан за
очитавање и поправљање водомера,
3. да заштити водомер од евентуалног оштећења, крађе а у зимском периоду од
замрзавања,
4. да за стамбени или пословни простор у стамбено пословним објектима
вишепородичног становања, односно пословним објектима са више пословних јединица,
уколико постоје техничке могућности, у року од три месеца од дана почетка коришћења
поднесе захтев за уградњу посебног водомера,
5. да Предузећу редовно плаћа накнаду за испоручену воду у роковима утврђеним
овом одлуком,
6. да пријави Предузећу у року од осам дана, од дана настанка промене, сваку
промену битну за испоруку воде као и права и обавезе корисника,
7. да омогући овлашћеном лицу Предузећа, приступ деловима јавне водоводне
мреже, ради провере исправности, искључења, отклањања квара, замене и одржавања
истих,
8. да омогући овлашћеном лицу Предузећа очитавање водомера.

Члан 25.
Кориснику је забрањено:
1. да сам или ангажовањем другог лица, поправља или уклања водомер, уклања или
скида пломбу са водомера,
2. да користи кућне водоводне инсталације за уземљење електричних инсталација и
уређаја,
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3. да затвара затварач испред водомера, осим у случају хаварије на унутрашњим
инсталацијама у ком случају је дужан без одлагања обавестити Предузеће,
4. да изврши прикључење на јавни водовод без сагласности Предузећа,
5. да прикључи унутрашње водоводне инсталације преко водоводног прикључка или
унутрашњих инсталација другог корисника,
6. да угради водоводну цев на водоводном прикључку испред водомера.
7. да изврши повезивање сопственог изворишта са унутрашњим инсталацијама
објекта који је прикључен на јавни водовод, без уградње одговарајућег затварача и
разделника.

Члан 26.
У случају сумње у исправност водомера, корисник може тражити од Предузећа да
изврши ванредни преглед водомера.
Ако се прегледом водомера утврди да је исти неисправан, Предузеће је дужно
исправити рачун и то тако што ће количину испоручене воде за спорни период, а најдуже за
три месеца уназад од дана затраженог прегледа водомера, обрачунати по просечној
дневној потрошњи за исти период у претходној години, или у наредном периоду у којем је
могуће проценити потрошњу воде.
Трошкове ванредног прегледа сноси Предузеће, а у случају да се прегледом утврди
да је водомер исправан, трошкове сноси корисник.
Члан 27.
Корисник за сваки водомер плаћа накнаду,у једнаком износу за сваки месец као и за
месец у коме нема потрошње воде.
Средства од накнаде из став 1. овог члана користе се за надокнаду трошкова који
настају закључивањем уговора, израде обрачуна, штампања и достављања рачуна као и
наплате истих.
Висину накнаде из става 1. овог члана, утврђује Надзорни одбор Предузећа уз
сагласност Скупштине општине Пландиште.
Члан 28.
На водоводну мрежу трајно се могу прикључити објекти након завршетка изградње, а
на захтев надлежног органа општинске управе.

V Обрачун и наплата накнаде за испоручену воду
Члан 29.
Количина испоручене воде утврђује се очитавањем водомера и плаћа по кубном
метру.
Корисник је дужан, Предузећу плаћати накнаду за испоручену воду обрачунату по
утврђеној цени кубног метра испоручене воде.
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Цену кубног метра испоручене воде утврђује Предузеће применом елемената за
образовање цене комуналних услуга у складу са Законом о комуналним делатностима, уз
сагласност Скупштине општине Пландиште.
Количина испоручене воде утврђује се према разлици стања бројила на водомеру
између два очитавања.
У случају повећане потрошње, до које је дошло отицањем воде услед квара на делу
мреже који одржава корисник, а који је поступао као савесни корисник, Предузеће моће
одобрити умањење највише до 50% утрошене воде.

Члан 30.
У случају када је водомер у квару, замагљен или се из других разлога не може
извршити очитавање, обрачун и наплата утрошене воде врши се у виду аконтације на
основу просечне потрошње из претходна два периода очитавања.
Члан 31.
Код објеката вишепородичног становања, где свака стамбена јединица има свој
индивидуални водомер, корисник плаћа накнаду за испоручену воду на основу очитаног
стања на свом водомеру.
Код објеката, где поред главног водомера, свака стамбена и пословна јединица има
свој индивидуални водомер, корисник плаћа накнаду за испоручену воду на основу
очитаног стања на свом водомеру, а након сравњења стања индивидуалних водомера са
главним водомером, корисници индивидуалних водомера, дужни су платити и разлику
потрошене воде, која се дели по стамбеним јединицама сразмерно њиховој потрошњи.
У објектима, где стамбене и пословне јединице немају своје индивидуалне водомере,
већ се очитавање утрошене воде врши преко главног водомера, Скупштина зграде, односно
Савет зграде доноси Одлуку о начину обрачуна за испоручену количину воде по стамбеним
и пословним јединицама и исту доставља Предузећу ради месечног обрачуна.
Уколико у наведеним објектима није образована Скупштина зграде, односно Савет
зграде, односно иста не достави Одлуку Предузећу ради месечног обрачуна, висину
накнаде утврђује Предузеће уз сагласност Скупштине општине Пландиште.

Члан 32.
Водомер очитава овлашћено лице Предузећа.
Корисник има право да присуствује очитавању водомера.
Предузеће утврђује распоред очитавања и дужно је да о томе обавести кориснике,
путем средстава јавног информисања.
Ако у случају пропуста корисника није могуће извршити очитавање водомера,
овлашћено лице дужно је да остави писмено обавештење о дану и часу накнадног
очитавања водомера, а ако ни тада не буде могуће очитати водомер, утрошак воде ће се
проценити према просечној потрошњи из претходна два периода очитавања, а тачан
обрачун извршиће се при следећем редовном очитавању.
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Члан 33.
Обрачун утрошене воде врши се месечно.
У зимском периоду, када метеоролошки услови не омогућавају редовно очитавање
водомера, потрошња воде се обрачунава у виду аконтације на основу просечне потрошње
из претходна два периода очитавања, а коначан обрачун извршиће се након првог редовног
очитавања.

Члан 34.
Уколико корисник изврши самовољно прикључење на јавни водовод, Предузеће ће
истог искључити са јавног водовода и извршити обрачун и наплату утрошене воде по
текућим ценама.
У случају прикључења корисника на јавни водовод без уграђеног водомера или
неисправног водомера, Предузеће ће извршити обрачун утрошене воде, према просечној
потрошњи истих или сличних корисника за годину дана уназад, и истог искључити са јавног
водовода.
Члан 35.
На обрачун утрошене воде, корисник може Предузећу поднети приговор у писаној
форми року од 5 дана од дана доставе рачуна.
Предузеће је дужно да приговор реши у року од 8 дана од дана пријема и о томе
обавести корисника.
VI Начин поступања и овлашћења органа општине у случају прекида у испоруци воде
Члан 36.
Ако дође до поремећаја или прекида у испоруци воде, Предузеће је дужно да
истовремено са предузимањем мера прописаних овом Одлуком, обавести Општинско веће
о разлозима поремећаја или прекида, као и о предузетим мерама.
По пријему обавештења из става 1. овог члана, Општинско веће ће без одлагања:
- одредити ред првенства корисника код којих би, услед поремећаја или прекида у
испоруци воде настала опасност по живот и здравље људи или би настала велика односно
ненадокнадива штета у раду појединих субјеката,
- наредити мере за заштиту угрожених комуналних објеката, као и друге имовине,
- предложити мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере за
обављање ове комуналне делатности,
- утврдити разлоге и евентуалну одговорност за поремећај односно прекид испоруке
воде као и одговорност за накнаду причињене штете.
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Члан 37.
Ако Предузеће није у могућности да поступи на начин уређен чланом 20. ове Одлуке,
у циљу обезбеђивања континуитета у испоруци воде као и одржавања потребног нивоа у
задовољавању потреба корисника, Општинско веће може наредити мере штедње или
редуковану потрошњу воде сагласно могућностима техничког система за испоруку воде.
Предузеће и корисници су дужни да се придржавају прописаних мера из става 1. овог
члана.

VII Случајеви и услови под којима се може ускратити испорука воде

Члан 38.
Предузеће ће привремено ускратити кориснику испоруку воде у следећим
случајевима:
1. ако корисник не плати накнаду за испоручену воду два месеца узастопно,
2. ако је стање унутрашњих водоводних инсталација и шахта такво да угрожава
хигијенску исправност воде у јавном водоводу,
3. ако унутрашње водоводне инсталације спојене са јавним водоводом повеже са
водоводним инсталацијама и уређајима који добијају воду из индивидуалног изворишта, без
уградње одговарајућег затварача и разделника,
4. ако унутрашње водоводне инсталације прикључи на јавни водовод преко
водоводног прикључка другог корисника,
5. ако су водоводне инсталације прикључене на јавни водовод без водомера,
односно другом врстом прикључка на јавни водовод без водомера,
6. ако уклони или оштети водомер, односно, скине или оштети пломбу на водомеру,
7. ако уклони пломбу са затварача испред водомера, без обавештења и одобрења
Предузећа,
8. ако доведе у неисправно стање водоводну инсталацију и тиме угрози безбедност
суседних објеката,
9. ако воду користи ненаменски и преко дозвољеног обима у условима проглашених
мера штедње,
10. ако користи унутрашње водоводне инсталације за уземљење електричних
инсталација и уређаја,
11. ако је водоводни прикључак самовољно постављен од стране корисника
12. ако у случају промене корисника (насталу прометовањем непокретности,
променом адресе становања, смрћу итд) нови корисник не изврши уредно пријављивање
предузећу,
13. ако корисник не омогући приступ овлашћеном лицу Предузећа, месту прикључка,
уређајима и инсталацијама, ради провере исправности, отклањања квара, замене и
одржавања истих,
14. ако корисник не омогући овлашћеном лицу Предузећа очитавање водомера.
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У случајевима из става 1. овог члана тачке 2. до 14., Предузеће након утврђивања
чињеничног стања доноси решење о ускраћивању испоруке воде по правилима о управном
поступку.
По жалби на решење из претходног става решава Општинска управа општине
Пландиште.
Жалба не одлаже извршење решења.
Ускраћивање испоруке воде из става 1. овог члана траје док се не отклоне недостаци
због којих је дошло до ускраћивања.
Трошкове који настану услед ускраћивања испоруке воде и поновног успостављања
испоруке, сноси корисник.
У случају из става 1. тачка 1. овог члана, Предузеће ће пре искључења упозорити
корисника да ће уколико у остављеном року не измири своју обавезу бити искључен са
система јавног водовода.
Изузетно, ускраћивање испоруке воде због неблаговременог плаћања рачуна за
утрошену воду, не може се извршити здравственој установи, ватрогасној служби и дечијим
установама.
Члан 39.
После уклањања узрока због којег је дошло до привременог ускраћивања испоруке
воде Предузеће је дужно да у року од 2 дана од дана подношења захтева корисника,
прикључи корисника на систем јавног водовода.
VIII Објекти за коришћење воде у јавне сврхе
Члан 40.
Под коришћењем воде у јавне сврхе, у смислу одредаба ове Одлуке, подразумева се
коришћење воде из јавних хидраната и то за гашење пожара, заливање јавних зелених
површина, за јавне чесме и фонтане, јавне санитарне објекте и слично.
Услови коришћења и начин плаћања воде утрошене у јавне сврхе, осим за гашење
пожара, уређује се уговором који Предузеће закључује са другим субјектом коме је
поверено обављање делатности из става 1. овог члана.
Утрошак воде у јавне сврхе плаћа се на основу процене ако се количина потрошене
воде не мери водомером на хидрантском наставку.
IX Надзор
Члан 41.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Општинска управа.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке врши Општинска управа
путем комуналне инспекције.
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X Казнене одредбе
Члан 42.
Новчаном казном од 50.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај
Предузеће ако:
1. не организује свој рад и пословање на начин како је то регулисано чланом 20. став
1. ове одлуке,
2. не обезбеди одговарајући квалитет воде и пружене услуге у складу са чланом 20.
став 2. ове одлуке,
3. без одлагања не предузме мере на отклањању узрока поремећаја односно
прекида испоруке воде, или на други начин не обезбеди задовољавање потреба корисника
(члан 21.),
4. у случају планираног прекида у испоруци воде не обавести кориснике (члан 22.
став 1.),
5. не поступа у складу са дужностима из члана 23. ове одлуке,
6. не исправи рачун и изврши обрачун испоручене воде за спорни период на начин
како је то уређено чланом 26. став 2. ове одлуке,
7. не утврди распоред очитавања и о томе не обавести кориснике (члан 32. став 3.),
8. приговор не реши у одређеном року и о томе обавести корисника (члан 35. став 2.),
9. у случају поремећаја или прекида у испоруци воде не обавести Општинско веће о
разлозима и предузетим мерама (члан 36. став 1.),
10. се не придржава прописаних мера штедње (члан 37.),
11. приликом искључења не поступи у складу са чланом 38. став 2. ове одлуке,
12. пре искључења не упозори корисника на обавезу измирења дуга (члан 38. став
7.),
13. после уклањања узрока због којег је дошло до привременог ускраћивања
испоруке воде, када се за то стекну услови, а најкасније у року од 3 дана од дана
подношења захтева корисника,не прикључи корисника на систем јавног водовода (члан 39.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Предузећу
новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара.
Члан 43.
Новчаном казном од 50.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај корисник
правно лице ако:
1. изнад шахта оставља ствари, паркира возила и слично (чл. 13. ст. 2.),
2. не изгради шахт прописаних димензија и не одржава га у функционалном стању
(члан 15.),
3. не поступа у складу са дужностима из члана 24. ове одлуке,
4. поступа супротно забранама из члана 25. ове одлуке,
5. се не придржава прописаних мера штедње (члан 37.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и корисник предузетник новчаном
казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и корисник физичко лице новчаном
казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара.
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Члан 44.
Новчаном казном од 50.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај
инвеститор правно лице ако:
1. по изградњи објекта јавног водовода исти не преда Предузећу на коришћење,
управљање и одржавање (члан 18. став 2.),
2. изнад и поред објеката јавног водовода гради други објекат, и поставља
инсталације и уређаје без сагласности Предузећа (члан 19. став 1.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и инвеститор предузетник новчаном
казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и инвеститор физичко лице новчаном
казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара.
XI Завршне одредбе
Члан 45.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престају да важе Одлука о водоводу ("Службени
лист општине Пландиште", број 3/77) и Одлука о измени одлуке о водоводу ("Службени
лист општине Пландиште", број 7/85).

Члан 46.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Пландиште".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 325-25/2015-I
Датум: 17.06.2015. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл. правник, с.р.
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77.

На основу члана 44. Статута Општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“,
број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана
17.06.2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за безбедност општине Пландиште (у даљем тексту: Савет).

II
У Савет за безбедност општине Пландиште ИМЕНУЈУ СЕ на мандатни период од 4
године:
За председника :
1. Милан Селаковић, председник Општине Пландиште,
За заменика председника:
2. Раде Клашња, председник Скупштине општине Пландиште,
За чланове:
3. Ендре Сабо, заменик председника Општине Пландиште,
4. Владимир Кукић, представник Полицијске управе Панчево, Полицијска станица
Пландиште,
5. Владимир Малијар, представник Сектора за ванредне ситуације МУП-а,
6. Др Марија Марковић, директорка Дома здравља „1. октобар“ Пландиште,
7. Ђурђевка Тафра, директорка Центра за социјални рад Пландиште,
8. Сава Дивљаков, директор Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште,
9. Светлана Лазаревић, представница правосудних органа.

III
За обављање стручних и административних послова за потребе Савета ИМЕНУЈЕ СЕ
Зоран Брдар, за координатора Савета, без права на одлучивање на седницама Савета.
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IV
Задаци Савета су:
- дефинисање безбедносних проблема на територији општине Пландиште,
разматрање и усвајање конкретних програма, пројеката и иницијатива за решавање
безбедносних проблема (посебно превентивног карактера),
подношење извештаја о актуелној процени безбедносне ситуације у Општини и
предлагање мера Скупштини општине, Општинском већу и Председнику општине за
елеминисање узрока који могу довести до њеног нарушавања,
- подношење иницијатива надлежним правосудним органима и МУП-у,
формирање радних група, које ће креирати и имплементирати конкретне пројекте и
вршити анализу и оцену активности)
- израда стратешких и акционих планова ради планирања и спровођења активности на
унапређењу стања безбедности у Општини Пландиште
- вршење и других послова у циљу припреме и изградње ефикасне безбедносне политике
Општине.

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 88-1/2015-I
Дана: 17.06.2015. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл. правник, с.р.
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78.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 5-11/2015-01
Дана: 17.06.2015. године
ПЛАНДИШТЕ
На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, 107/2005
, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закони 93/2014), тачке
64. став 2. Упуства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Сл. гласник РС“,
број 109/2009, 4/2010 – испр., 10/2010, 25/2011 и 5/2013), члана 40. и 120. Статута општине
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине
Пландиште на седници одржаној дана 17.06.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ПРAВА ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА
УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ
I
Др Бранку Бајчетић ПРЕСТАЈЕ ПРАВО за стручно утврђивање времена и узрока смрти
умрлих ван здравствене установе, односно Дома здравља „1. октобар“ Пландиште и право на
издавање потврде о смрти због престанка радног односа у Дому здравља „1. октобар“
Пландиште, дана 22.04.2015. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Пландиште“

Образложење

Чланом 219. став 4. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, 107/2005, 72/2009 др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон и 93/2014), прописано је да
надлежни орган општине, односно града одређује доктора медицине за стручно утврђивање
времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти.
Тачком 64. став 2. Упуства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Сл.
гласник РС“, број 109/2009, 4/2010 – испр., 10/2010, 25/2011 и 5/2013), предвиђена је
надлежност Скупштине општине у одређивању доктора медицине за утврђивање времена и
узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти.
Др Бранку Бајчетић престао је радни однос у Дому здравља 22.04.2015. године.
На основу напред наведеног, као и на основу захтева Дома здравља „1. октобар“
Пландиште број 363 од 22.05.2015. године, донето је решење као у диспозитиву.
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Упуство о правном средству:
Против овог решења може се покренути управни спор пред надлежним Управним судом,
у року од 30 дана од дана достављања овог решења.

Жалба не одлаже извршење решења.

Решење доставити:
1. Дому здравља „1. октобар“ Пландиште,
2. Др Бранку Бајчетићу, 11070 Нови Београд, Јурија Гагарина бр. 127/45,
3. Одељењу за општу управу и скупштинске послове - Одсеку за општу управу,
4. Одељењу за привреду, финансије, планирање и грађење - Одсеку за привреду
и финансије и
5. Архиви.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл. правник, с.р.
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79.

ИСПРАВКА
У Службеном листу општине Пландиште бр.9, од 29.05.2015.године у Одлуци о
Географском информационом систему општине Пландиште, документу бр.44, на стани 134 у
Члану 4. уместо „ Скупштина општине Пландиште“ треба да стоји , Општинско веће општине
Пландиште.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

69. Решење о престанку функције члана
Општинског већа општине Пландиште
70. Решење о избору члана Општинског
већа општине Пландиште
71. Решење о избору члана Општинског
већа општине Пландиште
72. Одлука о изменама и допунама
Пословника о раду Скупштине општине
Пландиште
73. Одлука о завршном рачуну буџета
општине Пландиште за 2014.годину
74. Одлука о изменама и допунама
Oдлуке о буџету општине Пландиште
за 2015.годину(први допунски буџет)
75. Одлука о изради измена и допуна

Плана генералне регулације
насеља Пландиште
76. Одлука о јавном водоводу
77. Решење о образовању и именовању
Савета за безбедност општине
Пландиште
78. Решење о престанку права за стручно
утврђивање времена и узрока срти
лица умрлих ван здравствене
установе и издавање потврде о смрти
79. Исправка
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Родика Грујеску
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА ТЕКСТА: Драгослав Аврамовић, Татјана Шипка
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Одсек за скупштинске послове

