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 О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2014. 

ГОДИНЕ 

 

            Одлука о буџету  општине Пландиште за 2014. годину донета је у складу са чланом 43. 

Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - испр. и 108/13) којим је утврђено да скупштина локалне власти, доноси Одлуку о 

буџету локалне власти. Чланом 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/07) је одређено да скупштина локалне власти доноси буџет. 

 

У складу са чланом 36a Закона о буџетском систему, на основу овог упутства, 

директни корисници средстава буџета локалне власти припремају предлог финансијског плана 

за 2014. годину, са пројекцијама за 2015. и 2016. годину и достављају га локалном органу 

управе надлежном за финансије. 

 

Пролећни део буџетског циклуса је у већем делу изостао. Доношење и усвајање 

Фискалне стратегије за наредни средњорочни период померено је на јесењи део буџетског 

циклуса. Имајући у виду да је граница јавног дуга одређена фискалним правилима 

прекорачена, јавила се потреба за средњорочним програмом фискалног прилагођавања, како 

би се обезбедила одрживост дефицита и дуга. 

 

Кредибилан програм фискалне консолидације у средњем року подразумева доношење 

системских мера како на приходној тако и на расходној страни консолидованог буџета сектора 

државе. 

 

Министарство финансија, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и 

Пројектом за боље услове пословања УСАИД-а, припрема Методологију за припрему 

програмског буџета. Ова методологија ће уредити начин припреме буџета локалних власти на 

програмски начин. У складу са Законом о буџетском систему сви буџетски корисници од 

доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. 

годину исказиваће свој буџет на програмски начин. 

 

Средином 2013. године извршена је измена пореских закона (Закон о акцизама, Закон 

о порезима на имовину, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о пореском поступку и 

пореској администрацији и Закон о порезу на добит правних лица). 

 

Нова законска решења предвиђена изменама Закона о порезу на доходак грађана 

имала су као резултат како смањење (смањење стопе пореза на зараде са 12% на 10%, и 

промена неопорезивог износа) тако и укидање појединих прихода буџета јединица локалне 

самоуправе (приходи од непокретности). С обзиром на наведену измену овог закона, потребно 

је да јединице локалне власти изврше фискално усклађивање, како у делу прихода, тако и у 

делу расхода буџета. 

 

Такође, с обзиром да рок до кога се плаћа накнада за коришћење грађевинског 

земљишта, док се не интегрише у порез на имовину, истиче 31. децембра 2013. године, 
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потребно је посебно обратити пажњу на нова законска решења која су предвиђена последњим 

изменама Закона о порезима на имовину. 

Поред наведеног, последњим изменама Закона о буџетском систему продужен je рок 

за коришћење и расподелу сопствених прихода које остваре установе основане од стране 

Републике Србије, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника 

буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања, 

укључујући и заводе за извршење кривичних санкција, као и кориснике средстава организација 

за обавезно социјално осигурање до 1. јануара 2015. године, уколико се за то створе технички 

услови. 

 

Изузетно од ове одредбе, приходи које својом делатношћу остваре установе културе 

чији је оснивач Република Србија, односно орган локалне власти задржавају карактер 

сопствених прихода и користе се за намене утврђене посебним законом. 

 

Такође, посебно указујемо на измене и допуне члана 54. Закона о буџетском систему, 

у смислу прописивања обавезних услова, који морају бити кумулативно испуњени, за 

закључивање уговора, који због природе расхода, захтевају вишегодишње плаћање, и то: 

 

- да буџетски корисник, односно наручилац у смислу Закона о јавним набавкама пре 

покретања поступка јавне набавке има обезбеђен део средстава за обавезе које 

доспевају у тој буџетској години; 

- да за обавезе које ће доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне две 

године прибави писану сагласност Министарства финансија, односно локалног органа 

управе надлежног за финансије. 

 

Критеријуми за утврђивање природе расхода, као и услови и начин прибављања 

сагласности за закључивање вишегодишњих уговора по овом основу, утврдиће се актом Владе. 

 

1. Основне економске претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету локалне 

власти са средњорочним пројекцијама 

 

Економски индикатори за првих седам месеци 2013. године указују на опоравак 

привредне активности вођен растом индустрије, убрзање раста извоза и успоравање раста 

увоза, уз смањење спољнотрговинског и текућег дефицита платног биланса, смањење 

међугодишње инфлације, реални пад просечне нето зараде и пад кредитне активности банака. 

 

Главни извори привредног раста у 2013. години су раст нето извоза, док ће негативан 

допринос расту привредне активности дати домаћа тражња. Министарство финансија је 

задржало процену раста БДП за 2013. годину од 2%. 

 

Процењени раст БДП у 2013. години од 2% је изнад просека земаља југоисточне 

Европе. Са производне стране, раст БДП је заснован на процењеном расту БДВ пољопривредне 

производње од 17,2% и индустријске производње од 3,4%, са доприносима раста БДВ од 1,5 

п.п. и 0,7 п.п, респективно. Сектор услуга ће расти по стопи од 0,7%, док ће сектор 

грађевинарства забележити пад са негативним доприносом од 0,6 п.п. расту БДВ. 

 

Са расходне стране, раст БДП у 2013. години биће вођен нето извозом са доприносом 

од 3,6%, док ће доприноси личне, државне и инвестиционе потрошње бити негативни (-0,5%, -

0,4% и -0,8%). Снажан раст нето извоза резултат је експанзије у аутомобилској индустрији и 

раста извоза фармацеутских производа и електричне опреме. 

 

Процењен је пад инвестиција у фиксни капитал у 2013. години од 3,5%, имајући у 

виду велики пад грађевинске активности и смањење увоза средстава за рад у првој половини 

текуће године, након завршетка инвестиционог циклуса у аутомобилској и нафтној 
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индустрији. 

 

Раздуживање привреде према иностранству такође је утицало на пад приватних 

инвестиција. Смањење личне и државне потрошње у великој мери је резултат спровођења мера 

фискалне консолидације. Опоравак личне потрошње и даље је ограничен високом стопом 

незапослености и ограниченим реалним растом зарада у јавном сектору и пензија као главних 

извора потрошње. 

 

Инфлација ће у 2013. години забележити једноцифрени ниво и биће око горње границе 

дозвољеног одступања од циља. Томе ће допринети мере фискалне консолидације, стабилност 

цена хране, стабилност девизног тржишта, ниска агрегатна тражња и стабилизација 

инфлаторних очекивања. 

 

На тржишту рада у 2013. години очекује се стопа незапослености од 24% и формирање 

тренда повећања стопе запослености у наредне три године захваљујући убрзању привредног 

раста и повећању инвестиција 

 

Макроекономске пројекције за период од 2014. до 2016. године указују на успорену 

путању опоравка. Пројектована просечна стопа раста БДП за наредне три године од 2% 

заснована је, пре свега, на расту извоза и опоравку инвестиционе активности. Убрзање раста 

извоза и инвестиција су носећи развојни фактори, који ће уз реструктурирање привреде у 

правцу разменљивих добара, омогућити стварање здраве основе за убрзање раста, смањивање 

унутрашње и спољне макроекономске неравнотеже као и стварање простора за повећање 

животног стандарда на реалним основама. 

 

Ревидиран је на ниже раст БДП у 2014. години на 1,5%, пре свега због фискалне 

консолидације, која утиче на смањење личне и државне потрошње и по том основу домаће 

тражње. Убрзање раста БДП у 2015. и 2016. години на 2,0% и 2,5%, респективно засновано је 

пре свега, на расту инвестиционе потрошње. Спровођење мера фискалне политике и 

побољшање пословног и инвестиционог окружења омогућиће стварање основе за стабилан и 

одржив раст у наредним годинама. 

Процена                                                     2013                    2014                2015                  2016 

БДП, мил. динара (текуће цене) 3,761,289 4,027,682 4,321,864 4,638,116 

Реални раст БДП 2.0 1.5 2.0 2.5 

ПРОЈЕКЦИЈА                                                             2013                    2014         2015                  2016 

 

Инфлација, крај периода, у % 5.0 5.5 5.0 4.5 

Инвестициони рацио, % БДП 19.1 20.5 21.4 22.3 

Спољни дуг, % БДП, крај 

периода 83.8 85.4 86.0 85.8 
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Основне макроекономске претпоставке у периоду 2013 - 2016. године 

Извор: МФИН Предвиђени сценарио развоја указује да не постоје могућности за пораст 

личне и државне потрошње због стратешке орјентације на повећање инвестиција и 

извоза као кључних фактора остваривања макроекономске стабилности и одрживог 

привредног раста. Такође, раст инвестиција је од пресудног значаја имајући у виду да је 

пад привредне активности у претходном, кризном периоду, утицао на смањивање 

потенцијалног БДП кроз губитак привредних капацитета и знатно погоршавање услова 

на тржишту рада. 

 

2. Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2014. 

годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године 

 

Имајући у виду фискална правила, као и величину потребног фискалног 

прилагођавања, у овом упутству се утврђују смернице за планирање појединих категорија 

расхода. 

 

Планирање масе средстава за плате запослених у 2014. години 

 

У складу са посебним фискалним правилима, индексација плата врши се на следећи начин: 

 

Од исплате за април 2014. године плате се повећавају за 0,5%, а од исплате за октобар 

2014. године плате се увећавају за 1%. У складу са наведеним, за обрачун и исплату плата 

примењују се основице за обрачун и исплату плата према закључцима Владе Републике Србије 

(плата за октобар 2013. године увећава се за 0,5%), а затим се основица увећава од плате за 

април 2014. године за 0,5% и од плате за октобар 2014. године за 1%. 

 

Правила усклађивања плата у јавном сектору на начин предвиђен фискалним 

правилима доводе до раста масе средстава за плате не већег од 2%, у односу на ниво плата 

планиран у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину (члан 39.). 

Локална власт у 2014. години може планирати масу средстава потребну за исплату дванаест 

месечних плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, полазећи од укупног 

износа средстава за плате који је планиран у складу са одредбама Закона о буџету Републике 

Србије за 2013. годину увећаног највише до 2%, при чему се ограничење односи на укупно 

планиране плате из буџета локалне власти, на економским класификацијама 411 - Плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде) и 412 - Социјални доприноси на терет послодавца. 

Подразумева се да су исплате плата вршене у складу са Законом о платама у државним 

органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06, ...10/13 и 55/13) и 

Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 

запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст и 

2/12), као и да није било исплата награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним 

колективним уговорима (осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2013. 

години), као ни награда и бонуса који према међународним критеријумима представљају 

нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 

 

Ограничење масе средстава односи се и на све остале економске класификације у 

оквиру групе 41 - расходи за запослене, односно маса средстава која се односи на све остале 

економске класификације, такође може бити увећана максимално до 2% у односу на 

2013.годину. 

 

С тим у вези, потребно је да образложење одлуке о буџету садржи Табелу 1, у којој ће 

се исказати (на економским класификацијама 411 и 412) следеће: 

-планиран износ средстава за плате у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 

2013.годину и -планирана средстава за плате за 2014. годину, упоредо по корисницима буџета 
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локалне власти, како би министарство надлежно за финансије пратило поштовање смерница 

датих овим упутством, у складу са изменама Закона о буџетском систему. Табела 1 је дата у 

Прилогу 1. 

 

Када су у питању остала конта групе 41 - Расходи за запослене, локалне власти не могу 

планирати исплате награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним 

уговорима (осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2014. години), као ни 

награда и бонуса који према међународним критеријумима представљају нестандардне, 

односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 

 

Планирање броја запослених у 2014. години 

 

Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији 

(„Службени гласник РС”, број 104/09) одређује се укупан максималан број запослених у 

органима јединица локалне самоуправе (укључујући и органе градских општина), установама 

које се финансирају из буџета (осим установа у области образовања, здравства и 

предшколских установа), привредним друштвима и другим облицима организовања чији је 

једини оснивач јединица локалне самоуправе (осим јавних предузећа), а који се финансирају 

из буџета (члан 1. Закона). 

 

Приказ максималног броја запослених на неодређено и одређено време у јединицама 

локалне самоуправе, утврђеног у складу са одредбама Закона о одређивању максималног броја 

запослених у локалној администрацији, који је ступио на снагу крајем 2009. године, даје се у 

следећој табели: 

 

 

 

Јединице локалне самоуправе су у обавези да у одлуци о буџету за 2014. годину, у делу 

буџета који садржи норме битне за извршење буџета, у посебној одредби искажу број 

запослених на неодређено и одређено време, у оквиру броја утврђеног Законом о одређивању 

максималног броја запослених у локалној администрацији, увећан за број запослених у 

предшколским установама и код других корисника, за које се средства за плате обезбеђују у 

одлуци о буџету за 2014. годину на одговарајућим апропријацијама. 

 

Број запослених по корисницима исказује се у Табели 2, која је дата у Прилогу 1 и која 

треба да буде саставни део образложења одлуке о буџету. Ово приказивање је важно како би 

министарство надлежно за финансије пратило поштовање смерница датих овим упутством, у 

складу са изменама Закона о буџетском систему. 

 

Приликом попуњавања тачке 4, посебно треба обратити пажњу на податке који се 

односе на број запослених у месним заједницама. Наиме, број запослених у месним 

заједницама се приказује у Табели 2. и самим тим је њихов број обухваћен ограничењем из 

д
.о

ј ер
 Р

б
 

Јединица локалне 

самоуправе 

Максималан број 

запослених на 

неодређено 

време 

Максималан број 

запослених на 

одређено време 

1 2 3 4 

 Општине:   

1 Пландиште 58 6 
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Закона o максималном броју запослених у локалној администрацији. 

 

Градови и град Београд у консолидованом билансу града, односно града Београда, не 

могу да планирају средства за плате за број запослених који је већи од Законом утврђеног 

броја. 

 

С обзиром да се на Аутономну покрајину не односи Закон, приликом израде одлуке о 

буџету Аутономне покрајине, табела се попуњава без тачке 6). 

 

Група конта 42 - Коришћење услуга и роба 

 

У оквиру групе конта 42 потребно је максимално сагледати могућност уштеде 

пре свега, у оквиру економских класификација 422 - Трошкови путовања, 423 - Услуге по 

уговору и 424 - Специјализоване услуге, а настојати да се не угрози извршавање сталних 

трошкова (421 - Стални трошкови). 

Група конта 45 – Субвенције 

 

У складу са политиком расхода за 2014. годину, којом је предвиђено 

смањивање расхода за субвенције на свим нивоима власти, потребно је да се расходи за 

субвенције у 2014. години и на нивоу јединица локалне самоуправе планирају за 30% мање у 

односу на износ субвенција планиран одлуком о буџету за 2013. годину. 

 

Истовремено на приходној страни, потребно је планирати мање приходе по 

основу ненаменског трансфера из буџета Републике Србије за 2014. годину који је умањен и 

обрачунат, према следећој формули: 

 

трансфер за 2014 = (трансфер за 2013 - планиране субвенције у 2013 * 30%)*104,7/100 

 

У случајевима када је износ умањења трансфера (планиране субвенције у 2013. * 30%) 

веће од 5% планираних расхода (класа 4, 5 и 6) за 2013. годину, износ умањења рачуна се 

према следећој формули: 

 

планирани расходи у 2013. год. * 5%. 

 

 

Р.б. Опис Први случај: умањење 

трансфера је МАЊЕ од 

максималног износа 

Други случај: умањење 

трансфера је ВЕЋЕ од 

максималног износа 

1. Планирани износ субвенција у 2013. години 10.000.000 20.000.000 

2. Проценат умањења субвенција 30% 

На следећем примеру приказан је обрачун ненаменског трансфера ЈЛС за 2014. годину 

Р.б. Опис Први случај: умањење 

трансфера је МАЊЕ од 

максималног износа 

Други случај: умањење 

трансфера је ВЕЋЕ од 

максималног износа 

3. 
Износ умањења основице за планирање 
трансфера за 2014. г .= 30% планираних 

субвенција у 2013. години 

3.000.000 6.000.000 
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Група конта 48 - Остали расходи 

 

Остали расходи планирају се у износу који је опредељен одлуком о буџету за 2013. 

годину. У циљу транспарентнијег приказивања средстава намењених за финансирање 

редовног рада политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких 

активности („Службени гласник РС“, број 43/11), потребно је, у опису апропријације 

економске класификације 481 - Дотације невладиним организацијама, посебно исказати 

средства за наведену намену. 

 
3. Финансијска помоћ Европске заједнице (ИПА) 

Један од извора финансирања на локалном нивоу је и финансијска помоћ Европске 

заједнице, у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи 

(ИПА), а у складу са Законом о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике 

Србије и Комисије Европских заједница, који је Народна скупштина Републике Србије 

ратификовала 26. децембра 2007. године. На основу Финансијског споразума за реализацију 

годишњег Националног програма, за спровођење пројеката претприступне помоћи неопходно 

је обезбедити одговарајући износ националног суфинансирања. У случају када је јединица 

локалне самоуправе крајњи корисник пројекта/секторског програма она обезбеђује износ 

суфинансирања, који је потребно укључити у планирање буџета, а у складу са предвиђеном 

динамиком спровођења пројекта/секторског програма. 

 
4. Смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте за 2014 - 2016. 

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину 

 

Набавке административне, канцеларијске опреме, аутомобила и осталих основних 

средстава за редован рад потребно је планирати уз максималне уштеде, тако да се само врше 

набавке средстава неопходних за рад. 

4. Планирани расходи одлуком о буџету за 2013. 
годину 

100.000.000 

5. 
Максимални износ умањења трансфера = 5% 

планираних расхода за 2013. годину одлуком о 

буџету ЈЛС 

5.000.000 

6. 
Умањење основице за планирање трансфера за 
2014.г. 

3.000.000 = 30% од 

планираних субвенција за 

2013.г. 

5.000.000 = максималном 
износу умањења од 5% 

буџета за 2013.г. 

7. Планирани износ трансфера за 2013. годину 25.000.000 

8. 
Основица за планирање трансфера за 2014.г. 
(тач. 7 - тач. 6) 

22.000.000 20.000.000 

9. Увећање трансфера за 2014. г. - индекс 104,7 

10. Планирани износ трансфера за 2014. годину 23.034.000 20.940.000 

Напомена: Приликом утврђивања висине ненаменског трансфера по појединим ЈЛС за 2014. годину 

коришћени су последњи расположиви подаци о планираним расходима и субвенцијама за целу 2013. 

годину из Обрасца П/Р који су ЈЛС доставиле Управи за трезор за период јануар-август 2013. године. 
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Важно је да корисници не исказују као капиталне издатке текуће поправке и одржавање 

зграда, објеката и опреме, већ да расходе за те намене (за молерске, зидарске радове, поправке 

електронске и електричне опреме итд.) планирају на апропријацији економске класификације 

425 - Текуће поправке и одржавање, док средства за капиталне пројекте треба да планирају на 

контима групе 51, 52 и 54. 

Капитални пројекти и њихов значај 

 

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и 

грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу, укључујући услуге 

пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и 

пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у 

функцији су јавног интереса. Капиталним пројектима се увећава имовина јединице локалне 

самоуправе путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и 

улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину. 

Вишегодишње планирање капиталних пројеката 

 

Услед сложених и бројних процедура приликом планирања, припреме и реализације 

капиталних пројеката, њихово пројектовање и изградња могу трајати више од годину дана, а 

самим тим углавном подразумевају вишегодишње издатке. Капитални пројекти утичу на 

будуће буџете, што захтева пажљиво планирање. За реализацију капиталних пројеката 

потребни су релативно велики издаци у садашњости за које се очекуј е да ће генерисати корист, 

односно добит у годинама након реализације. Због свега наведеног важно је планирати 

капиталне пројекте по годинама у оном износу који је остварив и одговаран са фискалне и 

економске тачке гледишта. 

 

У складу са Законом о буџетском систему капитални издаци се исказују за три године у 

општем делу Одлуке о буџету локалне власти, без обзира да ли се капитални пројекти 

уговарају фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који захтева плаћање у 

више година. 

 

Приликом вишегодишњег планирања капиталних пројеката корисници полазе од: 

 

- Општег дела одлуке о буџету локалне власти за обавезе по уговору које се односе на 

капиталне издатке и захтевају плаћање у више година, а које су корисници у 2013. години 

преузели уз сагласност надлежног извршног органа локалне власти, и дужни су да такву 

обавезу укључе у финансијски план у години у којој обавеза доспева у износу обавезе за ту 

годину и планирају по годинама у оквиру лимита на свом разделу; 

 

-   Општег  дела одлуке о буџету локалне власти за капиталне пројекте за које нису 

 преузете вишегодишње обавезе у 2013. години, корисници су у обавези да анализирају 

физичку и финансијску реализацију тих капиталних пројеката, у циљу ефикасније алокације 

средстава, као и да укључе капиталне издатке у финансијски план и планирају по годинама у 

оквиру лимита на свом разделу, за пројекте чија је даља реализација оправдана. На основу 

урађених анализа, корисници могу одустати од пројеката чија је даља реализација неоправдана; 

 

Такође, корисници могу планирати издатке за нове капиталне пројекте у 2014. години и 

наредне две године. 

 

Капитални пројекти подразумевају ангажовање значајних средстава и најчешће се 

финансирају из више извора. Као значајан извор финансирања капиталних пројеката на 

локалном нивоу јављају се капитални трансфери од других нивоа власти. Такође, капитални 

пројекти се могу финансирати и из пројектних зајмова, па је приликом планирања буџета 

капиталних пројеката потребно укључити и средства пројектних зајмова намењена за њихову 
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реализацију, али само у износу за који се процењује да ће бити потрошен у тој години. С 

обзиром да пројектни зајмови углавном укључују и домаће учешће, корисници су дужни да 

поред издатака из извора 11 - Примања од иностраних задуживања, искажу издатке и из извора 

01 - Приходи из буџета, и то по сваком пројекту појединачно. 

 

Корисници су у обавези да, поред издатака за вишегодишње пројекте, искажу и 

капиталне издатке за једногодишње пројекте, односно за пројекте чија реализација траје 

годину дана. 

 

Планирање издатака капиталног пројекта 

 

Ради ефикаснијег планирања и припреме, поступајући у складу са законским 

одредбама, корисници буџетских средстава дужни су да органу надлежном за послове 

финансија доставе планиране капиталне пројекте за буџетску и наредне две године, приказане 

у табели (Табела 3. Преглед капиталних пројеката даје се у Прилогу 2). У наведеним табелама, 

корисници су у обавези да искажу планиране издатке за капиталне пројекте по годинама који 

се односе на изградњу и капитално одржавање, по контима на трећем и четвртом нивоу, и то: 

 

1) издатке за израду пројектно-техничке документације на конту 5114 (осим уколико је 

иста већ израђена); 

2) издатке за експропријацију земљишта на конту 5411; 

3) издатке за извођење радова на изградњи, односно извођење радова на капиталном 

одржавању на контима 5112 и 5113; 

4) издатке за ангажовање стручног надзора на конту 5114 (осим уколико исти нису 

планирани од стране Инвеститора или на неки други начин). 

 

Уколико корисници нису планирали средства за израду пројектно-техничке 

документације и за ангажовање стручног надзора, дужни су да наведу који субјект 

(институција, организација, јавно предузеће итд.) је обезбедио средства за те издатке и у ком 

износу или ће тај посао обављати у оквиру свог редовног пословања. 

 

У циљу реалног планирања издатака капиталног пројекта, неопходно је да корисници 

образложе тренутни статус дозвола и сагласности (локацијска, грађевинска дозвола, 

сагласности одговарајућих јавних предузећа) које су неопходне за почетак извођења радова. 

Корисници су дужни да планирају расходе, који су у вези са добијањем ових дозвола и 

сагласности, на одговарајућим контима. 

 

Такође, на основу свеобухватне процене потреба, пројекте је потребно рангирати по 

приоритетима, у складу са усвојеним стратешким документима, водећи рачуна да приоритет у 

финансирању имају већ започети пројекти. 

 

Напомена: Уколико корисник буџетских средстава пренесе инвеститорска права на 

други субјект (јавно предузеће итд.), треба имати у виду да је изменама Закона о порезу на 

додату вредност (члан 10. став 2. тачка 3) прописано да ПДВ плаћа инвеститор. У вези са тим, 

потребно је да Инвеститор који врши инвеститорску функцију, у име и за рачун јединице 

локалне самоуправе, планира неопходна средства за ПДВ. 

 

5.  Поступак и динамика достављања предлога финансијског плана буџетских корисника 

 

У складу са овим упутством и чланом 40. Закона о буџетском систему, локални орган 

управе надлежан за финансије доставља директним корисницима средстава буџета локалне 

власти упутство за припрему буџета локалне власти. 

 

Ово упутство и потребне табеле налазе се на интернет страници Министарства 
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финансија. 

 

Одлуку о буџету са образложењем локална власт доставља Министарству финансија у 

папирној форми, у роковима прописаним чланом 31. Закона о буџетском систему. 

 

Прилоге (табеле у којима се приказује планирана маса средстава за плате, број 

запослених и капитални издаци) доставити у електронској форми Министарству финансија, 

ради провере усаглашености одлуке о буџету са смерницама датим овим упутством. 

Приходи и примања буџета општине Пландиште  за 2014. годину планирани су Одлуком 

о буџету општине Пландиште за 2014. годину  (''Службени лист општине Пландиште“,  бр. 

21/13) у укупном износу од  451.550.000,00 динара,  и укупних расхода и издатака у износу од 

451.550.000,00. 

 

У периоду јануар – септембар 2014.  године вршен је  1 (један)  Ребаланс. 

 

Пројекција прихода и примања у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Пландиште за 2014. годину - Ребаланс I сачињена је на бази: 

 

- остварених прихода и примања буџета општине у периоду јануар - децембар 2014. 

године, 

- пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља као што су БДП, 

инфлација, запосленост, висина зарада итд. и 

- процене ефеката измена у пореској политици, фискалној и монетарној политици 

 

Одлуку о изменама и допунама одлуке о  буџету општине Пландиште за 2014. годину  - 

Први допунски буџет ( Службени лист општине Пландиште“, бр. 12/14) планирани су приходи 

и примања у износу од 448.171.000,00 и расходи и здаци у износу од 448.171.000,00 што 

представља смањење у односу на Одлуку о буџету оштине Пландиште  за 2014. годину. 



 

11 

 

 

ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА БУЏЕТСКИХ ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД  ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2014 
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Посматрајући структуру остварених прихода може се констатовати да је проценат 

остварења прихода буџета за период јануар - септембар 2014. године у односу на 

годишњи план јавних прихода буџета општине Пландиште по групама конта следећи: 

 

Из претходне табеле се може закључити да је остварена неуједначена реализација 

годишњег плана. Проценат остварења годишњег плана се креће од 7,89% до 48,22%. 

 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБРА 

 

Порез на доходак, добит и капиталне добитке учествују са 23,53% у укупно оствареним 

прихода,  са номиналним износом од 64.032.179,33 динара. 

 

У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке истичу се: 

 

- Порез на зараде  711 111- учествује са 75,36% од укупно планираних прихода са 

номиналним износом од 53.264.768,43 динара. 

- Порез на приходе од самосталне делатности  711 121- учествује са 33,40% од укупно 

планираних прихода са номиналним износом од 1.669.794,38 динара 

- Порез на приходе од самосталних делатности 711 122 – учествује са 73,04% у укупно 

планираних прихода са номиналним износом од 1.095.667,72 динара 

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном 

приходу самоопорезивањем 711 123 – учествује са 1751,47% од укупно планираних 

прихода са номиналним износом од 1.751.474,68 динара 

- Порез на друге приходе 711 191 - учествује са 85,06% од укупно планираних прихода са 

номиналним износом од 5.954.201,82 динара. 

 
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 

Порез на имовину учествују са 7,83% у укупно оствареним приходима,  са номиналним 

износом од 21.315.958,02 динара. 

У оквиру пореза на имовину истичу се: 

- Порез на имовину 713 121 - учествује са 63,43% од укупно планираних прихода са 

номиналним износом од 2.854.415,66 динара. 

- Порез на имовину 713 122 - учествује са 73,42% од укупно планираних прихода са 

номиналним износом од 11.746.733,71 динара. 

 

Ред. Б
Р 

Економска 
класи фикација 

Врста прихода % Остварења 
у односу на 

годишњи план 

1. 714000 Порез на добра и услуге 82,50 

2. 716000 Други порези 77,20 

3. 711000 Порез на доходак,добит и капиталне добитке 73,51 

4. 713000 Порез на имовину 68,76 

5. 733000 Трансфери од других нивоа власти 65,76 

6. 742000 Приходи од продаје добара и услуга 59,51 

7. 745000 Мешовити и неодређени приходи 42,42 

8. 741000 Приходи од имовине 21,59 

9. 771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 7,89 
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Порез на пренос апсолутних права на непокретност  713 421 - учествује са 65,86%  од 

укупно планираних прихода са номиналним износом од  5.268.999,49 динара. 

 

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 

 

Порез на добра и услуге  учествују са 2,16% у укупно оствареним приходима,  са 

номиналним износом од 5.898.545,26 динара. 

 

У оквиру пореза на добра и услуга истичу се: 

 

- Комунална такса за држање моторних возила 714 513  - учествује са 69,80% од укупно 

планираних прихода са номиналним износом од  1.745.034,00  динара. 

- Комунална такса за држање моторних возила 714 513  - учествује са 0,72% од укупно 

планираних прихода са номиналним износом од  1.210.114,00  динара. 
 

ДРУГИ ПОРЕЗИ 

Други порези  учествују са 0,56% у укупно оствареним приходима,  са номиналним 

износом од 1.544.026,56 динара. 

- Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 716 111  - учествује 

са 77,20% од укупно планираних прихода са номиналним износом од  1.544.026,56  динара. 

 
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 

Транфери од других нивоа власти  учествују са 52,45% у укупно оствареним 

приходима,  са номиналним износом од 142.689.962,00 динара. 

 

У оквиру трансфера од других нивоа власти  истичу се: 

 

- Текући наменски трансфер АПВ у корист општине 733 156 - учествује са 49,58 %  од 

укупно планираних прихода са номиналним износом од  7.436.701,00  динара. 

- Ненаменски трансфер од АПВ у корист општине 733 158  - учествује са 74,97% од 

укупно планираних прихода са номиналним износом од  134.191.161,00  динара. 

- Капитални наменски трансфер од АПВ 733 252 – учествује са 5,31% од укупно 

планираних прихода са номиналним износом од 1.062.100,00 динара. 

 

 

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 

 

Приходи од имовине  учествују са 10,87% у укупно оствареним приходима,  са 

номиналним износом од 29.586.947,97 динара. 

 

У оквиру прихода од имовине истичу се: 

 

- Накнада за минералне сировине на терет АПВ 741 516  - учествује са 53,27% од укупно 

прихода прихода са номиналним износом од 3.462.320,88  динара. 

- Накнада за коришћење пољопривредног земљишта 741 522  - учествује са 34,23% од 

укупно планираних прихода са номиналним износом  од 25.674.914,96  динара. 
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ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБРА И УСЛУГА 

 

Приходи од продаје добра и услуга учествују са 1,77% у укупно оствареним приходима,  

са номиналним износом од 4.820.627,47 динара. 

 

У оквиру прихода од продаје добра и услуга истичу се: 

 

- Приходи од давања у закуп,односно на коришћење непокретности у државној својини 

742 152 - учествује са 58,95% од укупно планираних прихода са номиналним износом  

од 3.006.567,19  динара. 

 

 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 

 

              Новчане казне и одузета имовинска корист  учествују са 0,19% у укупно оствареним 

приходима,  са номиналним износом од 541.300,00 динара. 

 

 

 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 

 

              Мешовити и неодређени приходи  учествују са 0,35% у укупно оствареним приходима,  

са номиналним износом од 975.644,03 динара. 

3 

 

 

  МЕМОРАНДУМСКЕ СТАФКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

 

              Меморандумске стафке за рефундацију расхода  учествују са 0,01% у укупно 

оствареним приходима,  са номиналним износом од 39.452,28 динара. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПРИХОДА ОСТАВЕРНИХ ПО МЕСЕЦИМА У ПЕРИОДУ 

ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНИ ПРИКАЗАНИ ПО ВРСТИ 
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РАСХОДИ 

 

Расходи буџета општине Пландиште у периоду јануар - септембар 2014. године 

извршени су у износу од 285.059.608,20 динара, што износи 63,61% од укупно планираног 

обима средстава по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 

2014. годину.  

 

Средства буџета у износу од 285.059.608,20 динара распоређују се по наменама на 

следећи начин: 

 

Буџетски суфицит, односно буџетски дефицит је дефинисан чланом 2. став 1. 

тачка 24. Закона о буџетском систему. Представља разлику између укупног износа прихода и 

примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и 

издатака за набавку нефинансијске имовине. У периоду јануар- септембар 2014. године 

остварен је буџетски ДЕФИЦИТ у износу од  - 9.485.291,89 динара. 

 

Укупан фискални суфицит, односно укупан фискални дефицит дефинисан је чланом 2. 

став 1. тачка 25. Закона о буџетском систему. Представља буџетски суфицит, односно буџетски 

дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења 

јавних политика; примања остварена приватизацијом која имају третман финансијске имовине 

и укључују се у рачун финансирања; субвенције дате у форми кредита, или набавке 

финансијске имовине које се сматрају расходима. У периоду јануар-септембар 2014. године 

остварен је укупан фискални ДЕФИЦИТ у износу од – 13.015.912,84 динара. 

 

          Приликом утврђивања буџетског суфицита, односно дефицита као и укупног фискалног 

суфицита или дефицита не узимају се у обзир неутрошена средства из претходне године а 

пренета у текућу годину на приходној страни, а иста су коришћена за покриће расхода у 

текућој години и отуда и исказивање буџетског дефицита односно укупног фискалног 

дефицита у периоду јануар-септембар 2014. године. 
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УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ, ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ, ДЕФИЦИТ 

КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ 

ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - 

СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ 

 

 

 

Ред. 
бр. Назив Остварење       2013. 

1. 2. 3. 

I Текући приходи (класа 7) 272.043.695,36 

II Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)  

III Укупно (I + II) 272.043.695,36 

IV Текући расходи (класа 4) 274.906.090,46 

V Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) 6.622.896,79 

VI Укупно (IV + V) 281.528.987,25 

VII Буџетски суфицит, дефицит (III - VI) -9.485.291,89 

VIII Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 
спровођења јавних политика) (категорија 62) 

3.530.620,95 

IX Примања од продаје финансијске имовине (категорија 
92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 

 

X 

Укупни фискални суфицит, дефицит (VII+(IX - VIII)) 
Буџетски суфицит, дефицит коригован за трансакције 
у имовини и обавезама које су извршене у циљу 
спровођења јавних политика и за субвенције дате у 
форми кредита или набавке финансијске имовине 

--13.015.912,84 

 

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32. Закона о буџетском 

систему. Обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатака за 

набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова. У периоду јануар- септембар 

2014. године остварено је нето финансирање у износу од 20.729.810,17 динара  укупног плана 

за 2014. годину. 
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 ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 
бр. 

Назив Остварење  
I - XII 2013. 

1. 2. 3. 

I 
Примања од задуживања (категорија 91) 

- 

II 

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 
9221, 9219, 9227, 9228)  

III Неутрошена средства из претходних година 20.729.810,17 

IV Укупно (I + II + III) 20.729.810,17 

V Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61) 3.530.620,95 

VI 

Издаци за набавку финансијске имовине која није у 
цуљу спровођења јавних политика (део 62) 

-9.485.291,89 

VII Укупно (V + VI)  

VIII Нето финансирање (IV - VII) 20.729.810,17 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ 

 

У оквиру расхода Скупштина општине, председник и општинско веће  - раздео 1 - 

извршни и законодавни органи  - функција 111 плаирано је укупно 17.930.000,00 - издвојено је 

13.256.229,14 динара, што чини 4,65 % укупних буџетских расхода. 

 

 У оквиру функције 111 издвојена су средства за: 

 

Плате и додаци запослених - Планирано је 7.650.000,00 -  издвојено је 5.684.143,38 динара,што 

чини 74,30 % планираних расхода за 411. Социјлани доприноси на терет послодаваца - 

Планирано је 1.480.000,00 - издвојено је 1.017.461,65 динара,што чини 68,75 % планираних 

расхода за 412. Накнаде запослених - Планирано је 500.000,00 – издвојено је 372.677,63 

динара,што чини 74,54 % планираних расхода за 415. Трошкови путовања - Планирано је 

300.00,00 - издвојено је 164.748,96  динара,што чини 54,92 % планираних расхода за функцију 

422. Услуге по уговору - Планирано је 8.000.000,00 -  издвојено је 6.017.197,52 динара,што 

чини 75,21 % планираних расхода за 423. 

 

У оквиру расхода Скупштина општине, председник и општинско веће  - раздео 1 – штаб 

за ванредне ситуације - функција 250 плаирано је укупно 1.100.000,00 - издвојено је 832.544,20 

динара, што чини 0,29% укупних буџетских расхода. 

 

 У оквиру функције 250 издвојена су средства за: 

Услуге по уговору - Планирано је 300.000,00 - издвојено је 144.000,00 динара,што чини 48,00 % 

планираних расхода за 423.Специјализоване услуге - Планирано је 200.000,00 -  издвојено је 

372.420,00 динара, што чини 186,21 % планираних расхода за 424. Накнада штете настала од 

елементарних непогода – Планирано 500.000,00 - издвојено је 316.124,20 динара,што чини 

63,22 % планираних расхода за 484.  

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – опште услуге  - функција 110 

планирано је укупно 228.285.485,54 - издвојено је 134.217.850,75 динара, што чини 47,08% 

укупних буџетских расхода. 

 

 У оквиру функције 110 издвојена су средства за: 

 

Плате и додаци запослених - Планирано је 32.100.000,00 -  издвојено је 19.430.303,23 динара, 

што чини 60,53% планираних расхода за 411. Социјлани доприноси на терет послодаваца - 

Планирано је 5.300.000,00 - издвојено је 3.,477.087,73 динара,што чини 60,51% планираних 

расхода за  412. Накнаде у натури  - Планирано је 50.000,00 – издвојено је 559,00 динара,што 

чини 1,12% планираних расхода за 413. Социјална давања запосленима – Планирано је 

1.600.000,00 – издвојено је 1.328.143,81 динара,што чини 83,01 % планираних расхода за 414. 

Накнаде за запослене – Планирано је 1.500.000,00 – издвојено је 1.162.998,97 динара,што чини 

77,53% планираних расхода за 415. Нагрдае,бонуси и остали посебни расходи – Планирано је 

500.000,00 – издвојено је 170.526,83 динара,што чини 34,11% планираних расхода за  

416.Стални трошкови –Планирано је 9.000.000,00 – издвојено је 6.111.510,11 динара,што чини 

67,91% планираних расхода за 421. Трошкови путовања - Планирано је 2.000.000,00 - издвојено 

је 2.338.107,25 динара,што чини 116,91 % планираних расхода за 422. Услуге по уговору - 

Планирано је 24.000.000,00 -  издвојено је 17.460.181,15 динара,што чини 72,75 % планираних 

расхода за 423. Специјализоване услуге – Планирано је 42.000.000,00 – издвојено је 

11.728.293,79 динара,што чини 27,92% планираних расхода за 424. Текуће поправке и 

одржавање – Планирано је 8.000.000,00 – издвојено је 4.636.747,35 динара,што чини 57,96% 

планираних расхода за 425. Материјал – Планирано је 6.000.000,00 – издвојено је 4.581.039,15 

динара,што чини 76,35% планираних расхода за 426. Накнаде за социјалну заштиту из буџета – 
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Планирано је 300.000,00 – издвојено је 138.450,23 динара,што чини 46,15% планираних 

расхода за 472. Порези,обавезне таксе и казне – Планирано је 200.000,00 – издвојено је 

248.230,10 динара,што чини 124,12% планираних расхода за 482. Новчане казне и пенали по 

решењу судова – Планирано је 62.500.000,00 – издвојено је 52.068.337,82 динара,што чини 

83,31% планираних расхода за 483. Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода – Планирано је 3.000.000,00 – издвојено је 2.714.437,44 динара,што 

чини 90,48% планираних расхода за 484. Зграде и грађевински објекти – Планирано је 

20.000.000,00 – издвојено је 4.309.042,55 динара,што чини 21,55% планираних расход за 511. 

Машине и опрема – Планирано је 3.000.000,00 – издвојено је 2.140.194,24 динара,што чини 

71,34% планираних расхода за 512. Остале некретнине и опрема – Планирано је 1.000.000,00 – 

издвојено је 173.660,00 динара,што чини 17,37% планираних расхода за 513. 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – трансакције везане за јавни дуг  - 

функција 170 планирано је укупно 9.200.000,00 - издвојено је 6.119.392,57  динара, што чини  

2,14% укупних буџетских расхода. 

 

 У оквиру функције 170 издвојена су средства за: 

 

Отплате домаћих камата – Планирано је 2.400.000,00 -  издвојеноје 1.042.783,27 динара,што 

чини 43,45% планираних расхода за 441. Пратећи трошкови задуживања – Планирано је 

2.000.000,00 -  издвојено је 1.545.988,35  динара,што чини 77,30% планираних расхода за 444. 

Отплату главнице домаћим кредиторима – Планирано је 4.800.000,00 -   издвојено је 

3.530.620,95 динара,што чини 73,55% планираних расхода за 611. 

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – породица и деца  - функција 040 

планирано је укупно 4.000.000,00 - издвојено је 5.722.417,60  динара, што чини  2,00% укупних 

буџетских расхода. 

 

 У оквиру функције 040 издвојена су средства за: 

 

Накнада за социјалну заштиту из буџета – Планирано је 4.000.000,00 -  издвојеноје 5.722.417,60 

динара,што чини 143,06% планираних расхода за 472.  

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – превоз основног образовања  - 

функција 912 планирано је укупно 7.000.000,00 - издвојено је 6.938.312,00  динара, што чини  

2,43% укупних буџетских расхода. 

 

 У оквиру функције 912 издвојена су средства за: 

 

Трошкови превоза основног образовања – Планирано је 7.000.000,00 – издвојено је 6.938.312,00  

динара,што чини 99,12% планираних расхода за 422. 

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – превоз средњег образовања  - 

функција 920 планирано је укупно 10.000.000,00 - издвојено је 9.685.560,00  динара, што чини  

3.39% укупних буџетских расхода. 

 

 У оквиру функције 920 издвојена су средства за: 

 

Трошкови превоза средњег образовања – Планирано је 10.000.000,00 – издвојено је 

9.685.560,00  динара,што чини 96,86% планираних расхода за 422. 

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – превоз високо образовања  - функција 

940 планирано је укупно 300.000,00 - издвојено је 69.185,20  динара, што чини  0,024 % 

укупних буџетских расхода. 
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 У оквиру функције 940 издвојена су средства за: 

Трошкови превоза високог образовања – Планирано је 300.000,00 – издвојено је 69.185,20 

динара,што чини 23,06% планираних расхода за 422. 

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – накнада из буџета за образовање  - 

функција 941 планирано је укупно 5.500.000,00 - издвојено је 5.704.000,00  динара, што чини  

2,00 % укупних буџетских расхода. 

 

 У оквиру функције 941 издвојена су средства за: 

 

Накнада из буџета за образовање,студентске награде – Планирано је 5.500.000,00 – издвојено је 

5.704.000,00  динара,што чини 103,71% планираних расхода за 472. 

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – предшколска установа Пландиште  - 

функција 911 планирано је укупно 28.720.000,00 - издвојено је 19.311.340,59 динара, што чини 

6,77% укупних буџетских расхода. 

 

У оквиру функције 911 издвојена су средства за: 

 

Плате и додаци запослених - Планирано је 21.220.000,00 - издвојено је 15.155.147,69 динара, 

што чини 71,42% планираних расхода за 411. Социјлани доприноси на терет послодавца – 

Планирано је 4.000.000,00 -  издвојено је 2.712.469,61 динара,што чини 67,81% планираних 

расхода за 412. Награде, бонуси и остали посебни расходи – Планирано је 450.000,00 – 

издвојено је   91.594,46 динара,што чини 20,35% планираних расхода за 416. Стални трошкови 

– Планирано је 586.000,00 - издвојено је 887.550,00 динара,што чини 151,46 % планираних 

расхода за 421. Услуге по уговору – Планирано је 100.000,00 – издвојено је 112.398,83 

динара,што чини 112,40% планираних расхода за 423. Текуће поправке и одржавање – 

Планирано је 1.000.000,00 - издвојено је 282.180,00 динара,што чини 28,22% планираних 

расхода за 425. Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Планирано је 1.364.000,00 – 

издвојено је 70.000,00 динара,што чини 5,13% планираних расхода за 472. 

  

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – предшколска установа Велика Греда  

- функција 910 планирано је укупно 3.120.000,00 - издвојено је 2.278.442,56 динара, што чини 

0,79% укупних буџетских расхода. 

 

У оквиру функције 910 издвојена су средства за: 

 

Плате и додаци запослених - Планирано је 2.650.000,00 - издвојено је 1.934.627,74 динара, што 

чини 73,00% планираних расхода за 411. Социјлани доприноси на терет послодавца – 

Планирано је 470.000,00 -  издвојено је 348.814,82 динара,што чини 73,15% планираних расхода 

за 412.  

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – предшколска установа Хајдучица  - 

функција 980 планирано је укупно 3.170.000,00 - издвојено је 2.220.514,73 динара, што чини 

0,77% укупних буџетских расхода. 

 

У оквиру функције 980 издвојена су средства за: 

 

Плате и додаци запослених - Планирано је 2.650.000,00 - издвојено је 1.852.824,87 динара, што 

чини 69,92% планираних расхода за 411. Социјлани доприноси на терет послодавца – 

Планирано је 470.000,00 -  издвојено је 331.689,86 динара,што чини 70,57% планираних расхода 

за 412. Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Планирано је 50.000,00 – издвојено је 

36.000,00 динара,што чини 72,00% планираних расхода за 472. 
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У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – услуге културе КОЦ Пландиште  - 

функција 820 планирано је укупно 7.340.000,00 - издвојено је 6.423.746,31 динара, што чини 

2,25% укупних буџетских расхода. 

 

У оквиру функције 820 издвојена су средства за: 

 

Плате и додаци запослених - Планирано је 4.000.000,00 - издвојено је 2.786.592,80 динара, што 

чини 69,66% планираних расхода за 411. Социјлани доприноси на терет послодавца – 

Планирано је 720.000,00 -  издвојено је 743.783,93 динара,што чини 103,30% планираних 

расхода за 412. Стални трошкови – Планирано је 650.000,00 – издвојено је 540.540,44 

динара,што чини 83,16% планираних расхода за 421.Трошкови путовања – Пландиште 

120.000,00 – издвојено је 72.500,00 динара,што чини 60,42% планираних расхода за 422. Услуге 

по уговору – Планирано је 600.000,00 – издвојено је 550.025,00 динара,што чини 91,67% 

планираних ртасхода за 423. Специјализоване услуге – Планирано је 300.000,00 – издвојено је 

193.230,87 динара,што чини 64,41% планираних расхода за 424. Текуће поправке и одржавање 

– Планирано је 400.000,00 – издвојено је 835.343,00 динара,што чини 208,84% планираних 

расхода за 425. Материјал – Планирано  је 200.000,00 – издвојено је 345.730,27 динара,што 

чини 172,87% планираних расхода за 426. Машине и опрема – Планирано је 350.000,00 – 

издвојено је 350.000,00 динара,што чини 100,00% планираних расхода за 512. 

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – услуге културе Народна библиотека 

Пландиште  - функција 860 планирано је укупно 4.440.000,00 - издвојено је 3.183.894,55 

динара, што чини 1,11% укупних буџетских расхода. 

 

У оквиру функције 860 издвојена су средства за: 

 

Плате и додаци запослених - Планирано је 2.900.000,00 - издвојено је 2.087.613,07 динара, што 

чини 71,99% планираних расхода за 411. Социјлани доприноси на терет послодавца – 

Планирано је 510.000,00 -  издвојено је 379.521,96 динара,што чини 74,42% планираних расхода 

за 412. Накнаде за запослене – Планирано је 100.000,00 – издвојено је 56.667,84 динара,што 

чини 56,67% планираних расхода за 415.Стални трошкови – Планирано је 280.000,00 – 

издвојено је 99.115,39 динара,што чини 35,40% планираних расхода за 421.Трошкови путовања 

– Пландиште 200.000,00 – издвојено је 61.860,00 динара,што чини 30,93% планираних расхода 

за 422. Услуге по уговору – Планирано је 100.000,00 – издвојено је 85.146,03 динара,што чини 

85,15% планираних ртасхода за 423. Текуће поправке и одржавање – Планирано је 50.000,00 – 

издвојено је 103.700,00 динара,што чини 207,40% планираних расхода за 425. Материјал – 

Планирано  је 300.000,00 – издвојено је 310.270,26 динара,што чини 103,42% планираних 

расхода за 426.  

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – Фонд за развој спорта,Спортски савез 

Пландиште  - функција 810 планирано је укупно 6.500.000,00 - издвојено је 5.152.000,00 

динара, што чини 1,80% укупних буџетских расхода. 

 

У оквиру функције 810 издвојена су средства за: 

 

Дотације невладиним организацијама - Планирано је 6.500.000,00 - издвојено је 5.152.000,00 

динара, што чини 79,26% планираних расхода за 481.  

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – Јавно комунално предузеће “Полет“ 

Пландиште - функција 630 планирано је укупно 14.000.000,00 - издвојено је 5.179.037,50 

динара, што чини 1,81% укупних буџетских расхода. 

 

У оквиру функције 630 издвојена су средства за: 
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Специјализоване услуге - Планирано је 14.000.000,00 - издвојено је 5.179.037,50 динара, што 

чини 36,99% планираних расхода за 424. 

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – ЈП за грађевинско земљиште,локалне 

путеве и комуналну изградњу - функција 620 планирано је укупно 400.000,00 – није било 

издвојених средстава за ову функцијује. 

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – Заштита животне средине - функција 

560 планирано је укупно 3.500.000,00 - издвојено је 730.300,00 динара, што чини 0,25% 

укупних буџетских расхода. 

 

У оквиру функције 560 издвојена су средства за: 

 

Услуге по уговору - Планирано је 3.000.000,00 - издвојено је 570.300,00 динара, што чини 

19,01% планираних расхода за 423. Специјализоване услуге – Планирано је 500.000,00 – 

издвојено је 160.000,00 динара,што чини 32,00% планираних расхода за 424. 

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – Извршни и законодавни орган,опште 

услуге  - функција 110 планирано је укупно 12.420.514,46 - издвојено је 7.507.981,33 динара, 

што чини 2,63% укупних буџетских расхода. 

 

У оквиру функције 110 издвојена су средства за: 

 

Дотације Црвеном крсту  - Планирано је 1.900.000,00- издвојено је 1.347.944,13 динара, што 

чини 70,94% планираних расхода за 481131. Дотације верским заједницама - Планирано је 

4.980.147,00 - издвојено је 2.400.147,00 динара, што чини 48,19% планираних расхода за 

481931. Дотације осталим удружењима грађана – Планирано је 4.260.367,46 – издвојено је 

3.649.301,84 динара,што чини 85,66% планираних расхода за 481941. Дотације политичким 

странкама – Планирано је 680.000,00 – издвојено је 10.588,36 динара,што чини 1,56% 

планираних расхода за 481942. Дотације осталим непрофитним институцијама – Планирано је 

600.000,00 – издвојено је 100.000,00 динара,што чини 16,67% планираних расхода за 481991. 

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом месту - функција 360 планирано је укупно 1.500.000,00 - издвојено 

је 542.233,20 динара, што чини 0,19% укупних буџетских расхода. 

 

У оквиру функције 360 издвојена су средства за: 

 

Услуге по уговору - Планирано је 1.000.000,00 - издвојено је 41.610,00 динара, што чини 4,16% 

планираних расхода за 423.Специјализоване услуге – Планирано је 500.000,00 – издвојено је 

500.623,20 динара,што чини 100,12% планираних расхода за 424. 

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – Пољопривреда и шумарство - 

функција 421 планирано је укупно 13.500.000,00 - издвојено је 6.144.720,00 динара, што чини 

2,15% укупних буџетских расхода. 

 

У оквиру функције 421 издвојена су средства за: 

 

Специјализоване услуге – Планирано је 13.000.000,00 – издвојено је 6.144.720,00 динара,што 

чини 47,27% планираних расхода за 424. 
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У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – Услуге културе,Историјски архив - 

функција 133 планирано је укупно 200.000,00 - издвојено је 65.986,85 динара, што чини 0,02% 

укупних буџетских расхода. 

 

У оквиру функције 133 издвојена су средства за: 

 

Стални трошкови – Планирано је 200.000,00 – издвојено је 65.986,85 динара,што чини 32,99% 

планираних расхода за 421. 

 

У оквиру расхода Општинска управа  - раздео II – Субвенције економски послови 

неквалификовани на другом месту - функција 490 планирано је укупно 500.000,00 – није било 

издвојених средстава за ову функцију. 

 

У оквиру расхода  раздела  III – Основна школа Пландиште - функција 912 планирано је 

укупно 13.600.000,00 - издвојено је 9.658.743,18 динара, што чини 3,38% укупних буџетских 

расхода. 

 

У оквиру функције 912 издвојена су средства за: 

 

 Накнаде за запослене – Планирано је 2.500.000,00 – издвојено је 2.085.113,41 динара,што чини 

83,40% планираних расхода за 415.Стални трошкови –Планирано је 4.000.000,00 – издвојено је 

3.052.560,28 динара,што чини 76,31% планираних расхода за 421. Трошкови путовања - 

Планирано је 100.000,00 - издвојено је 103.000,00 динара,што чини 103,00 % планираних 

расхода за 422. Услуге по уговору - Планирано је 350.000,00 -  издвојено је 303.660,50 

динара,што чини 86,76 % планираних расхода за 423. Специјализоване услуге – Планирано је 

100.000,00 – издвојено је 16.850,00 динара,што чини 16,85% планираних расхода за 424. Текуће 

поправке и одржавање – Планирано је 2.000.000,00 – издвојено је 905.059,30 динара,што чини 

45,25% планираних расхода за 425. Материјал – Планирано је 2.000.000,00 – издвојено је 

1.305.640,18 динара,што чини 65,28% планираних расхода за 426. Порези,обавезне таксе и 

казне – Планирано је 50.000,00 – издвојено је 16.592,00 динара,што чини 33,18% планираних 

расхода за 482.  Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Планирано је 2.000.000,00 – 

издвојено је 1.860.054,51 динара,што чини 93,00% планираних расхода за 472. Остале 

некретнине и опрема – Планирано је 100.00,00 – издвојено је 10.213,00 динара,што чини 

10,21% планираних расхода за 513. 

 

У оквиру расхода раздела IV – Основна школа Хајдучица - функција 912 планирано је 

укупно 5.800.000,00 - издвојено је 3.094.319,93 динара, што чини 1,08% укупних буџетских 

расхода. 

 

У оквиру функције 912 издвојена су средства за: 

 

 Накнаде за запослене – Планирано је 1.000.000,00 – издвојено је 733.318,47 динара,што чини 

73,33% планираних расхода за 415.Награде,бонуси и остали посебни расходи – Планирано је 

800.000,00 – издвојено је 227.761,78 динара,што чини 28,47% планираних расхода за 416. 

Стални трошкови –Планирано је 1.500.000,00 – издвојено је 1.275.813,12 динара,што чини 

85,05% планираних расхода за 421. Трошкови путовања - Планирано је 500.000,00 - издвојено 

је 45.114,00 динара,што чини 9,02 % планираних расхода за 422. Услуге по уговору - 

Планирано је 100.000,00 -  издвојено је 101.799,79 динара,што чини 101,80 % планираних 

расхода за 423. Специјализоване услуге – Планирано је 50.000,00 – издвојено је 15.668,40 

динара,што чини 31,34% планираних расхода за 424. Текуће поправке и одржавање – 

Планирано је 750.000,00 – издвојено је 123.684,00 динара,што чини 16,49% планираних расхода 

за 425. Материјал – Планирано је 500.000,00 – издвојено је 258.419,64 динара,што чини 51,68% 

планираних расхода за 426. Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Планирано је 500.000,00 

– издвојено је 312.740,73 динара,што чини 62,55% планираних расхода за 472.  
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У оквиру расхода  раздела  V – Основна школа Велика Греда - функција 912 планирано 

је укупно 5.360.000,00 - издвојено је 4.021.801,18 динара, што чини 1,41% укупних буџетских 

расхода. 

 

У оквиру функције 912 издвојена су средства за: 

 

 Накнаде у натури –Плаирано је 100.000,00 – издвојено је 4.431,00 динара,што чини 4,43% 

планираних расхода за 413. Социјална давања запосленима – Планирано је 100.000,00 – 

издвојено је 94.506,00 динара,што чини 94,51% планираних расхода за 414.Накнаде за 

запослене – Планирано је 500.000,00 – издвојено је 379.508,44 динара,што чини 75,90% 

планираних расхода за 415. Награде,бонусио и остали посебни расходи – Планирано је 

310.000,00 – издвојено је 202.037,56 динра,што чини 65,17% планираних расхода за 416. 

Стални трошкови –Планирано је 1.400.000,00 – издвојено је 1.153.789,81 динара,што чини 

82,41% планираних расхода за 421. Трошкови путовања - Планирано је 200.000,00 - издвојено 

је 358.500,51 динара,што чини 179,25 % планираних расхода за 422. Услуге по уговору - 

Планирано је 200.000,00 -  издвојено је 156.970,00 динара,што чини 78,49% планираних 

расхода за 423. Специјализоване услуге – Планирано је 100.000,00 – издвојено је 24.338,00 

динара,што чини 24,34% планираних расхода за 424. Текуће поправке и одржавање – 

Планирано је 800.000,00 – издвојено је 481.077,30 динара,што чини 60,13% планираних расхода 

за 425. Материјал – Планирано је 1.000.000,00 – издвојено је 498.387,68 динара,што чини 

49,84% планираних расхода за 426. Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Планирано је 

500.000,00 – издвојено је 558.859,88 динара,што чини 111,77% планираних расхода за 472. 

Машине и опрема – Планирано је 110.000,00 – издвојено је 109.395,00 динра,што чини 99,45% 

планираних расхода за 512. 

 

У оквиру расхода  раздела  VI – Социјална заштита-Центар за социјални рад - функција 

090 планирано је укупно 7.925.000,00 - издвојено је 6.780.553,74 динара, што чини 2,37% 

укупних буџетских расхода. 

 

У оквиру функције 090 издвојена су средства за: 

 

 Плате и додаци запослених – Планирано је 1.800.000,00 – издвојено је 1.555.952,75 динара, 

што чини 86,44% планираних расхода за 411. Социјални доприноси на терет послодавца – 

Планирано је 325.000,00 – издвојено је 278.515,51 динара,што чини 85,70% планираних расхода 

за 412.Накнаде за запослене – Планирано је 130.000,00 – издвојено је 96.633,55 динара,што 

чини 74,33% планираних расхода за 415.Стални трошкови –Планирано је 300.000,00 – 

издвојено је 185.878,10 динара,што чини 61,96% планираних расхода за 421. Трошкови 

путовања - Планирано је 150.000,00 - издвојено је 88.610,00 динара,што чини 59,07% 

планираних расхода за 422. Услуге по уговору - Планирано је 220.000,00 -  издвојено је 

100.942,92 динара,што чини 45,88 % планираних расхода за 423. Специјализоване услуге – 

Планирано је 130.000,00 – издвојено је 92.592,60 динара,што чини 71,23% планираних расхода 

за 424. Текуће поправке и одржавање – Планирано је 120.000,00 – издвојено је 113.510,00 

динара,што чини 94,59% планираних расхода за 425. Материјал – Планирано је 300.000,00 – 

издвојено је 324.208,31 динара,што чини 108.07% планираних расхода за 426. Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета – Планирано је 4.300.000,00 – издвојено је 3.906.020,00 

динара,што чини 90,84% планираних расхода за 472. Машине и опрема – Планирано је 

50.000,00 – издвојено је 22.690,00 динра,што чини 45,38% планираних расхода за 512. Права из 

социјалног осигурања – издвојено је 15.000,00 динара,за функцију 471. 

 

У оквиру расхода  раздела  VII – Здравство-Дом здравља Пландиште - функција 740 

планирано је укупно 3.350.000,00 - издвојено је 2.417.300,09 динара, што чини 0,84% укупних 

буџетских расхода. 
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У оквиру функције 740 издвојена су средства за: 

 

 Плате и додаци запослених – Планирано је 1.000.000,00 – издвојено је 1.729.565,00 динара, 

што чини 172,96% планираних расхода за 411. Услуге по уговору - Планирано је 300.000,00 -  

издвојено је 45.000,00 динара,што чини 15,00 % планираних расхода за 423. Специјализоване 

услуге – Планирано је 1.000.000,00 – издвојено је 54.805,10 динара,што чини 5,48% планираних 

расхода за 424. Текуће поправке и одржавање – Планирано је 1.000.000,00 – издвојено је 

482.430,99 динара,што чини 48,24% планираних расхода за 425. Накнаде за запослене – 

издвојено је 105.499,00 динара,за функцију 415. 

 

У оквиру расхода  раздела VIII – Месна заједница Пландиште - функција 160 планирано 

је укупно 6.915.000,00 - издвојено је 5.455.579,11 динара, што чини 1,91% укупних буџетских 

расхода. 

 

У оквиру функције 160 издвојена су средства за: 

 

 Плате и додаци запослених – Планирано је 700.000,00 – издвојено је 507.641,81 динара, што 

чини 72,52% планираних расхода за 411. Социјални доприноси на терет послодавца – 

Планирано је 265.000,00 – издвојено је 102.066,72 динара,што чини 38,52% планираних расхода 

за 412.Социјална давња запосленима – издвојено је 60.351,83 днара,за функцију 414.Накнаде за 

запослене – издвојено је 7.072,00 динара,за функцију 415. Стални трошкови –Планирано је 

2.300.000,00 – издвојено је 1.734.184,40 динара,што чини 75,40% планираних расхода за 421. 

Услуге по уговору - Планирано је 1.000.000,00 -  издвојено је 1.155.798,13 динара,што чини 

115,58 % планираних расхода за 423. Специјализоване услуге – Планирано је 1.000.000,00 – 

издвојено је 724.066,00 динара,што чини 72,41% планираних расхода за 424. Текуће поправке и 

одржавање – Планирано је 600.000,00 – издвојено је 520.388,93 динара,што чини 86,73% 

планираних расхода за 425. Материјал – Планирано је 900.000,00 – издвојено је 644.009,29  

динара,што чини 71,56% планираних расхода за 426. 

 

У оквиру расхода  раздела  IX – Месна заједница Велики Гај - функција 160 планирано 

је укупно 2.040.000,00 - издвојено је 990.764,45 динара, што чини 0,34% укупних буџетских 

расхода. 

 

У оквиру функције 160 издвојена су средства за: 

 

 Социјална давања запосленима – Планирано је 180.000,00 – идвојено је 180.306,00 динара,што 

чини 100,17% планираних расхода за 414. Стални трошкови –Планирано је 400.000,00 – 

издвојено је 356.641,09 динара,што чини 89,16% планираних расхода за 421. Трошкови 

путовања – Планирно је 60.000,00 – издвојено је 15.000,00 динара,што чини 25,00% планираних 

расхода за 422.Услуге по уговору - Планирано је 200.000,00 -  издвојено је 163.144,46 

динара,што чини 81,57 % планираних расхода за 423. Специјализоване услуге – Планирано је 

500.000,00 – издвојено је 106.202,87 динара,што чини 21,24% планираних расхода за 424. 

Текуће поправке и одржавање – Планирано је 400.000,00 – издвојено је 24.366,00 динара,што 

чини 6,09% планираних расхода за 425. Материјал – Планирано је 300.000,00 – издвојено је 

145.104,03  динара,што чини 48,37% планираних расхода за 426. 

 

У оквиру расхода  раздела  X – Месна заједница Велика Греда- функција 160 планирано 

је укупно 3.920.000,00 - издвојено је 2.693.655,42  динара, што чини 0,94% укупних буџетских 

расхода. 

 

У оквиру функције 160 издвојена су средства за: 

 

 Плате и додаци запослених – Планирано је 1.000.000,00 – издвојено је 793.559,25 динара, што 

чини 79,36% планираних расхода за 411. Социјални доприноси на терет послодавца – 
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Планирано је 230.000,00 – издвојено је 116.743,01 динара,што чини 50,76% планираних расхода 

за 412.Награде,бонуси и остали посебни расходи – Планирано је 40.000,00 – издвојено је 

32.240,00 динара,што чини 80,60% планираних расхода за 416. Стални трошкови –Планирано је 

1.200.000,00 – издвојено је 975.882,35 динара,што чини 81,32% планираних расхода за 421. 

Услуге по уговору - Планирано је 150.000,00 -  издвојено је 7.574,00 динара,што чини 5,05 % 

планираних расхода за 423. Специјализоване услуге – Планирано је 500.000,00 – издвојено је 

323.000,00 динара,што чини 64,60% планираних расхода за 424. Текуће поправке и одржавање 

– Планирано је 600.000,00 – издвојено је 331.479,00 динара,што чини 55,25% планираних 

расхода за 425. Материјал – Планирано је 150.000,00 – издвојено је 113.177,81  динара,што 

чини 75,45% планираних расхода за 426. 

 

У оквиру расхода  раздела ХI – Месна заједница Хајдучица - функција 160 планирано је 

укупно 3.000.000,00 - издвојено је 1.450.104,18 динара, што чини 0,50% укупних буџетских 

расхода. 

 

У оквиру функције 160 издвојена су средства за: 

 

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 20.000,00 – издвојено је 12.669,00 

динара,што чини 63,35% планираних расхода за 412. Стални трошкови –Планирано је 

1.200.000,00 – издвојено је 747.651,78 динара,што чини 62,30% планираних расхода за 421. 

Трошкови путовања – планирано је 100.000,00 – издвојено је 138.000,00 динра,што чини 

138,00% планираних расхода за 422. Услуге по уговору - Планирано је 500.000,00 - издвојено је 

148.098,40 динара,што чини 29,62 % планираних расхода за 423. Специјализоване услуге – 

Планирано је 600.000,00 – издвојено је 111.260,00 динара,што чини 18,54% планираних расхода 

за 424. Материјал – Планирано је 200.000,00 – издвојено је 284.825,00  динара,што чини 

142,41% планираних расхода за 426. Накнаде за запослене – издвојено је 7.600,00 динара,за 

функцију 415. 

 

У оквиру расхода  раздела  ХII – Месна заједница Стари Лец - функција 160 планирано 

је укупно 1.310.000,00 - издвојено је 760.645,96 динара, што чини 0,26% укупних буџетских 

расхода. 

 

У оквиру функције 160 издвојена су средства за: 

 

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 10.000,00 – издвојено је 14.555,56 

динара,што чини 145,56% планираних расхода за 412. Стални трошкови –Планирано је 

400.000,00 – издвојено је 348.221,40 динара,што чини 87,06% планираних расхода за 421. 

Услуге по уговору – Планирано је 30.000,00 – издвојено је 33.015,00 динара,што чини 110,05% 

планираних расхода за 423. Специјализоване услуге – Планирано је 400.000,00 – издвојено је 

313.400,00 динара,што чини 78,35% планираних расхода за 424. Материјал – Планирано је 

100.000,00 – издвојено је 51.454,00 динара,што чини 51,45% планираних расхода за 426. 

 

У оквиру расхода  раздела ХIII – Месна заједница Дужине - функција 160 планирано је 

укупно 1.330.000,00 - издвојено је 521.692,78 динара, што чини 0,18% укупних буџетских 

расхода. 

 

У оквиру функције 160 издвојена су средства за: 

 

Стални трошкови –Планирано је 300.000,00 – издвојено је 182.589,88 динара,што чини 60,86% 

планираних расхода за 421. Услуге по уговору - Планирано је 300.000,00 -  издвојено је 

73.282,90 динара,што чини 24,43% планираних расхода за 423. Специјализоване услуге – 

Планирано је 400.000,00 – издвојено је 5.000,00 динара,што чини 1,25% планираних расхода за 

424. Текуће поправке и одржавање – Планирано је 180.000,00 – издвојено је 173.600,00 
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динара,што чини 96,44% планираних расхода за 425.Материјал – Планирано је 100.000,00 – 

издвојено је 87.220,00  динара,што чини 87,22% планираних расхода за 426. 

 

У оквиру расхода  раздела XIV– Месна заједница Марковићево - функција 160 

планирано је укупно 1.120.000,00 - издвојено је 548.604,40 динара, што чини 0,19% укупних 

буџетских расхода. 

 

У оквиру функције 160 издвојена су средства за: 

Стални трошкови –Планирано је 280.000,00 – издвојено је 144.978,45 динара,што чини 51,78% 

планираних расхода за 421. Услуге по уговору - Планирано је 100.000,00 -  издвојено је 

131.483,70 динара,што чини 131,48 % планираних расхода за 423.Текуће поправке и одржавање 

– Планирано је 170.000,00 – издвојено је 164.017,80 динара,што чини 96,48% планираних 

расхода за 425. Материјал – Планирано је 100.000,00 – издвојено је 73.124,45  динара,што чини 

73,12% планираних расхода за 426. Машине и опрема – Планирано је 50.000,00 – издвојено је 

35.000,00 динара,што чини 70,00% планираних расхода 512. 

 

У оквиру расхода  раздела  XV– Месна заједница Милетићево- функција 160 планирано 

је укупно 1.700.000,00 - издвојено је 1.692.140,74  динара, што чини 0,59% укупних буџетских 

расхода. 

 

У оквиру функције 160 издвојена су средства за: 

 

Стални трошкови –Планирано је 450.000,00 – издвојено је 318.102,20 динара,што чини 70,69% 

планираних расхода за 421. Услуге по уговору - Планирано је 500.000,00 -  издвојено је 

358.969,15 динара,што чини 71,79 % планираних расхода за 423. Специјализоване услуге – 

Планирано је 500.000,00 – издвојено је 593.163,00 динара,што чини 118,63% планираних 

расхода за 424. Текуће поправке и одржавање – Планирано је 100.000,00 – издвојено је 

70.398,00 динара,што чини 70,40% планираних расхода за 425. Материјал – Планирано је 

100.000,00 – издвојено је 351.508,39  динара,што чини 351,51% планираних расхода за 426. 

 

У оквиру расхода  раздела XVI – Месна заједница Банатски Соколац - функција 160 

планирано је укупно 1.025.000,00 - издвојено је 636.365,91 динара, што чини 0,22% укупних 

буџетских расхода. 

 

У оквиру функције 160 издвојена су средства за: 

 

Социјални доприноси на терет послодавца – Планирано је 5.000,00 – издвојено је 4.622,00 

динара,што чини 92,44% планираних расхода за 412.Награде,бонуси и остали посебни расходи 

– Планирано је 20.000,00 – издвојено је 19.452,00 динара,што чини 97,26% планираних расхода 

за 416. Стални трошкови –Планирано је 300.000,00 – издвојено је 245.277,91 динара,што чини 

81,76% планираних расхода за 421. Услуге по уговору - Планирано је 100.000,00 -  издвојено је 

11.500,00 динара,што чини 11,50 % планираних расхода за 423. Специјализоване услуге – 

Планирано је 400.000,00 – издвојено је 194.000,00 динара,што чини 48,50% планираних расхода 

за 424. Текуће поправке и одржавање – Планирано је 100.000,00 – издвојено је 152.000,00 

динара,што чини 152,00% планираних расхода за 425. Материјал – Планирано је 100.000,00 – 

издвојено је 9.514,00  динара,што чини 9,51% планираних расхода за 426. 

 

У оквиру расхода  раздела  XVII– Месна заједница Купиник - функција 160 планирано 

је укупно 1.280.000,00 - издвојено је 455.289,51 динара, што чини 0,15% укупних буџетских 

расхода. 

 

У оквиру функције 160 издвојена су средства за: 
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Стални трошкови –Планирано је 300.000,00 – издвојено је 315.604,53 динара,што чини 105,20% 

планираних расхода за 421. Услуге по уговору - Планирано је 200.000,00 -  издвојено је 

57.289,98 динара,што чини 28,64 % планираних расхода за 423. Материјал – Планирано је 

150.000,00 – издвојено је 82.395,00  динара,што чини 54,93% планираних расхода за 426. 

 

У оквиру расхода  раздела XVIII – Месна заједница Маргита - функција 160 планирано 

је укупно 1.280.000,00 - издвојено је 756.527,89 динара, што чини 0,26% укупних буџетских 

расхода. 

 

У оквиру функције 160 издвојена су средства за: 

Стални трошкови –Планирано је 600.000,00 – издвојено је 706.527,89 динара,што чини 117,75% 

планираних расхода за 421. Материјал – Планирано је 100.000,00 – издвојено је 50.000,00  

динара,што чини 50,00% планираних расхода за 426. 

 

У оквиру расхода  раздела  XIX  – Месна заједница Барице - функција 160 планирано је 

укупно 1.390.000,00 - издвојено је 926.211,96 динара, што чини 0,32% укупних буџетских 

расхода. 

 

У оквиру функције 160 издвојена су средства за: 

 

Стални трошкови –Планирано је 500.000,00 – издвојено је 357.256,96 динара,што чини 71,45% 

планираних расхода за 421. Услуге по уговору - Планирано је 100.000,00 -  издвојено је 

115.000,00 динара,што чини 115,00 % планираних расхода за 423. Специјализоване услуге – 

Планирано је 400.000,00 – издвојено је 131.050,00 динара,што чини 32,76% планираних расхода 

за 424. Текуће поправке и одржавање – Планирано је 240.000,00 – издвојено је 300.865,00 

динара,што чини 125,36% планираних расхода за 425. Материјал – Планирано је 100.000,00 – 

издвојено је 22.040,00  динара,што чини 22,04% планираних расхода за 426. 

 

У оквиру расхода  раздела  XX – Месна заједница Јерменовци - функција 160 планирано 

је укупно 2.200.000,00 - издвојено је 913.618,69 динара, што чини 0,32% укупних буџетских 

расхода. 

 

У оквиру функције 160 издвојена су средства за: 

 

Стални трошкови –Планирано је 800.000,00 – издвојено је 679.953,69 динара,што чини 84,99% 

планираних расхода за 421. Услуге по уговору - Планирано је 500.000,00 -  издвојено је 

130.000,00 динара,што чини 26,00 % планираних расхода за 423. Текуће поправке и одржавање 

– Планирано је 200.000,00 – издвојено је 66.413,00 динара,што чини 33,21% планираних 

расхода за 425. Материјал – Планирано је 150.000,00 – издвојено је 37.252,00  динара,што чини 

24,83% планираних расхода за 426. 

 

У оквиру расхода раздела  XXI – Фонд за развој пољопривреде,пољопривреда и 

шумарство - функција 421 планирано је укупно 1.000.000,00 – није било издвојених средстава 

за ову функцију. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ РАСХОДА ОСТАВЕРНИХ ПО МЕСЕЦИМА У ПЕРИОДУ 

ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНИ ПРИКАЗАНИ ПО ВРСТИ 
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Током периода јануар - септембар 2014. године донета су и извршена Решења о 

употреби средстава текуће буџетске резерве Председника и Општинског већа приказана у 

следећем табеларном прегледу: 

 

На име текуће буџетске резерве Одлуком о буџету општине Пландиште за 2014. 

годину планиран је износ од 5.000.000 динара. 

Решењима Председника и Општинског већа одобрена су средства из текуће буџетске 

резерве у износу од 234.514,46 динара. 

Нераспоређена средства из текуће буџетске резерве износе 4.765.485,54 динара. 
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СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И 
ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
 
 
 

За 2014. године на конурс за финансирање пројеката невладиних организација 

пријавило се укупно 34 удружења и за њих су се издвојила средства у износу од 4.260.367,46 

динара. 

            За  2014. године на конурс за финансирање пројеката верских заједница пријавило се 

укупно 12 верских заједница  и за њих су се издвојила средства у износу од 4.980.147,00 

динара. 

 

Из текуће буџетске резерве Решењима о употреби текуће буџетске резерве издвајено је за 

удружења: 

 

1. Удружење предузетника из Пландишта  у износу од 40.367,46 динара 

2. Ловачко удржење Брзава из Пландиште у износу од 20.000,00 динара 

3. Пчеларско удружење Банатска Матица у износу од 30.000,00 динара 

Што је укупно издвојенo за потребе удружења  90.367,46 динара. 

Из текуће буџетске резерве Решењима о употреби текуће буџетске резерве издвајено је за 

верске заједнице: 

 

1. Православна црква из Барица  у износу од 80.147,00 динара 

Што је укупно издвојенo за потребе верских заједница од 80.147,00 динара. 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСФЕРЕ ОД ДРУГИХ НИВАО ВЛАСТИ У ПЕРИОДУ ЗА  ЈАНУАР 

– СЕПТЕМБАР  2014. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

Текући ненаменски трансфер од АПВ у корист општине – економска класификација 

733158: 

 

- Пристиже месечно износ од 14.910.129,00 што укупно износи за првих 9 (девет) месеци 

134.191.161,00 динара 
 

 

Текући наменски трансфер од АПВ у коист општине – економска класификација 733156 

што укупно износи 7.436.701,00 динара: 

 

- 25.04.2014. године   - 972.595,00 Превоз за средњошколце 

- 12.05.2014. године – 29.856,00  Превоз за средњошколце 

- 12.05.2014. године – 419.850,00 Канцеларија за младе 

- 02.06.2014. године – 657.832,00 Превоз за средњошколце што у укупном износи 

2.080.133,00 
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- 07.07.2014. године – 120.000,00 Село са разгледнице 

- 01.08.2014. године – 1.499.998,00 Превоз за средњошколце 

- 12.08.2014. године – 1.011.642,00 Превоз за средњошколце 

- 15.08.2014. године – 2.000.000,00 Запошљавање – јавни радови и стручна пракса 

- 21.08.2014. године – 100.000,00 Образовање ромске деце 

- 16.09.2014. године – 610.000,00 опрема за електронско гласање 

- 16.09.2014. године – 14.928,00 превоз студената  

 

 

 

Капитални наменски трансфер од АПВ у корист општине – економска класификација 

733252 у укупном износи 1.062.100,00 динара: 

 

- 07.04.2014. године – 350.000,00 Културно образовни центар Вук Караџић КОЦ – 

биоскопски пројектор 

- 12.08.2014. године – 102.100,00 Народна библиотека – набавка књига 

- 16.09.2014. године – 610.000,00 Опрема за електронско гласање  
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ИЗВЕШТАЈ О ПОДРАЧУНУ 

 

СРЕДСТВА СОЛИДАРНОСТИ СО ПЛАНДИШТЕ – ИЗБЕГЛИЦЕ 

840-619721-67 за период јануар - септембар 

 

- 1. Јануара 2014.год. на рачуну се налазило 4.684,70 динара од тог износа Комесаријат за 

избеглице и миграције је уплатио 1.900.000,00 динара за додоелу помоћи за економско 

оснаживање избеглица на терирорији општине Пландиште. 

- Комесаријат за избеглице и миграције је уплатио 1.539,80 динара за израду  личне карте 

за избегла луица. 

- Накнада Трезора обрачун провизије износи 6.246,00 динара. 

- Уплата комесаријат за помоћ 7 породица 90.000,00 динара. 

- Исплаћена помоћ за 7 породица 90.000,00 динара. 

- Уплаћено од стране општине за доходовне активности (5% по уговору) 100.000,00 

динара. 

- Исплаћени доходовни пакети 1.997.000,00 динара 

- Стање на рачуну дана 30.09.2014.године износи 2.835,55 динара. 

 

Сваки пројекат за који се конкурише код Комесаријата за избеглице и миграције Београд 

обавеза Општине је да учествује сопственим средствима у висини од најмање 5%. У току 2014 

године спроводи се један пројекта: економско оснаживање избеглица на терирорији општине 

Пландиште за 10 породица. 

 

 Сва средства добијена од Комесаријата за избеглице  миграције су оправдана код 

Комесаријата у пуном износу пакета (Комесаријат+Општина) са свом документацијом као и 

остала средства добијена од Комесаријата за угрожене породице и за израду личних карата. 

 

Обрађивач: 

Милица Гријак 

        

ИЗВЕШТАЈ О ПОДРАЧУНУ 

 

Унапређење квалитета живота кроз активности прекограничне сарадње између Гулваза и 

Маргите ( општине Пландиште) 

840-2913741-60 за период јануар – септембар 2014 

 

За потребе Пројекта:’’Унапређење квалитета живота кроз активности  прекограничне сарадње 

између  Гиулваза и Маргите(општина Пландиште),''Increasing quality of life through cross 

border cooperation  activities between Giulvaz   and Marghita (Plandište)’’ MIS ETC code 1234 

, отворен је подрачун 840-2913741-60 код Трезора Филијала Вршац. Укупан буџет пројекта је 

40.800,00 еура и време његове реализације је од 24.10 2013 24.10 2014 год. 

 

Пројекат се финансира по правилима ИПА Фондова, што значи да се активности прво морају 

обавити и исфинансирати у складу са предвиђеним правилима Програма и буџетом Пројекта па 

се онда врши повраћај средстава. За финансирање пројектних активности  кроз 

предфинансирање Пројекта обезбеђено је 15 % од средставa  из  ИПА Фонда у износу од 5.202 

еур и 698.012,93 дин.из средстава Покраинског секретаријата Финансије, као подршка 

пројектима ИПА Програма које спроводе локалне самоуправе.  

 

Плаћања која су извршена са подрачуна пројекта Гиулваз – Маргита за првих девет месеци 

односе се : 

 

1.Трошкови плата за асистент менаџера    121.548,00 (бруто) 
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2.Трошкови по уговору за ангажовање: 

  

3.Експерта (Тендер консултант)                   54.400,00 

4.Трошкови дневница у иностранс.             19.257,80 

5.Трошкови по уговору о превођењу           63.994,00 

6.Трошкови по уговору о организацији 

7.Догађаја и путовања  3.                            330.701,00 

 

Утрошена средства су у складу са буџетом планираним и одобреним средствима и утрошци се 

одвијају по планираној динамици. 

 
Обрађивач: 

Јожеф Борош, економиста 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОДРАЧУНУ 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

840-2202740-33 за период јануар - септембар 

 

1. Јануара 2014. године стање рачуна 840-2202740-33 износило је 2.295,17 динара. 

 

Општина Пландиште априла месеца 2014. године аплицирала је на КОНКУРСУ ЗА 

ПОДРШКУ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЗ IV ГРУПЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА МЛАДЕ, и добила средства у износу 419.850,00 

динара. Пројекат је усмерен на спровођење активности које би довеле до израде новог 

Локалног акционог плана за младе у општини Пландиште а којим би се унапредио положај 

младих. Досадашњи Локални акциони план за младе истиче 2014 године. Општина је утврдила 

предлог Стратегије одрживог развоја општине Пландиште за период 2014-2020, а чије се 

усвајање очекују током априла месеца у коме је између осталог планирана израда ЛАП-а за 

младе. У изради ЛАП-а користила би се помоћ експерата који би кроз три радионице са 

младима општине Пландиште оспособили младе за анализу стања, дефинисање проблема, 

потреба, планирање активности и израде буџета до 2020 године а све у циљу побољшања 

положаја младих и повећање активизма. Израдом ЛАП-а за младе по методологији GIZ/МОС, 

створили би се предуслови за повећање активности младих и у крајњем случају побољшање 

положаја младих у општини Пландиште. С друге стране обучили би се млади за израду 

Стратешких докумената и повећао би се степен одговорности младих који би спровођењем 

планираних активности које су сами осмислили постали активан друштвени чинилац. 

 

Општина Пландиште је добијени износ уплатила на подрачун 419.850,00 динара за 

спровођење пројекта „Локални акциони план за младе општине Пландиште 2015-2020 

(GIZ/МОС методологија израде ЛАП-а)“. Пројекат траје од 5. маја до 5. септембра 2014. 

године, до када ће средства бити утрошена у потпуности за спровођење пројектно планираних 

активности. 

 

Стање рачуна по изводима: 

 

Извод број 2. – 03.07.2014. 

1. ТЗР „Dreamcomp“ Пландиште  - 5.400,00 тонер, рис папира 

2. ТЗР „Dreamcomp“ Пландиште  - 80.000,00 лаптоп, мултифункцијски 

уређај 

Извод број 3. – 10.07.2014. 
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1. Удружење „Panacea Solution“ Београд - 280.000,00 консултанске услуге по 

уговору,    

3 радионице (припрема, реализација и извештавање) 

Извод број 4. – 11.07.2014. 

1. Накнаде за услуге које врши УТ - 951,90  услуге Трезора 

Извод број 5. – 22.08.2014. 

1. Пицерија „Daki“ Пландиште  - 4.200,00 сендвичи за радионице 

2. Пицерија „Daki“ Пландиште  - 4.740,00 сендвичи за радионице 

Извод број 6. – 01.09.2014. 

1. „Македонац Плус“ Вршац  - 3.121,00 освежење за радионице 

2. „Македонац Плус“ Вршац  - 89,00  освежење за радионице 

3. ТВ „Банат“ Вршац   - 10.000,00,00 медијска промоција 

4. ПЈ Инвент ревизија Нови Сад  - 25.000,00,00 ревизија пројекта 

5. Студио „Деник“ Нови Сад  - 7.300,00,00 штампа ЛАП-а, флајера и плаката 

6. Накнаде за услуге које врши УТ - 30,75  услуге Трезора 

Извод број 7. – 11.09.2014. 

1. Накнаде за услуге које врши УТ - 134,77  услуге Трезора  

 

Стање рачуна 840-2202740-33 на дан 30. септембар 2014. године износи 1.177,75 

динара. 

 

       Обрађивач:  

Драгослав Аврамовић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТИМА 

 за период јануар - септембар 

             Општина Пландиште је дана 06.02.2008 године закључила Уговор о наменском кредиту 

за улагање у инфраструктуру општине Пландиште са Банком Интеса, кредитна партија број 56-

420-1301523.6 на износ од 465.852.97 ЕУРА.   Корисник кредита се обавезује да набавку 

добара, радова и услуга за потребе пројекта који се финансира средствима овог кредита обавља 

у складу са важећим законским прописима и процедурама о јавним набавкама. 

 

              Рок враћања кредита је 10 (десет) година у који је урачунат и период мировања отплате 

главнице кредита до 24 (двадесетчетри) месеца, ако је тај период уговорен, а према плану 

отплате кредита. 

 

              Корисник кредита се обавезује да на износ искоришћеног кредита по овом Уговору, 

плати Банци камату од дана коришћења до дана враћања кредита, по стопи и на начин утврдјен 

Одлуком о каматним стопама  које Банка примењује у свом пословању које буде у важности у 

периоду за који се камата обрачунава, а што је исказано кроз План отплате кредита. 

 

               Током периода отплате кредита обрачун камате врши се месечно, о року доспећа, на 

дан враћања ануитета, односно на дан коначног враћања кредита и доспева за наплату одмах. 

Каматна стопа по овом кредиту износи 9.38% Г варијабиле постотна годишња стопа је 10.12% а 

ефективна каматна стопа је 10.12%. 

 

               Корисник кредита се обавезује да кредит отплаћује у 96 (деведесетшест) месечних рата 

након истека периода мировања, ако је тај период уговорен, а према плану отплате кредита. 
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               По овом кредиту повучена је транша средстава у укупном износу од 465.852.97 ЕУРА 

односно 37.595.918.58 динара  дана 22.04.2008 године. 

 

             Средства кредита нису наменски трошена за намене које је подигнут то јест 

- за  реконструкцију путне инфраструктуре 

- за изградњу водоводне и 

- за канализациону инфрастуктуру.  

 

            Рок враћања кредита је до 06.02.2018 године,  у који је урачунат и период мировања 

отплате главнице кредита   од 24 (двадесетчетиримесеца) , почев од дана закључења уговора. 

  

             Општина Пландиште је у периоду јануар – септембар 2014. године за кредит издвојила 

6.119.392,57 од тога за отплату домаћих камата у износу од 1.042.783,27 трошкови задуживања 

у изнсу од 1.545.988,35 и отплату главнице домаћим кредиторима у износу од 3.530.620,95.  

  

Износ динарска противвредности неотплаћеног износа кредита по курсу који важи 

поседњег дана умесецу за који се извештај даје је 19.832.021,03 динара. 

 

Неотплаћени износ кредита на дан извештавања у оригиналној валути износи 

166.093,99 еура. 

Отплата/ануитета до краја текуће године у оригиналној валути износи 19.410,56 еура. 

          

            

Обрађивач: 

Јожеф Борош, економиста 

                     
 
 

ИЗВЕШТАЈ О СУДСКИМ ОБАВЕЗАМА 

за период јануар – септембар 2014 

 

Средњи курс на дан 30.09.2014. износи 118,8509 

 

Општина Пландиште има судске обавезе према фирми „Војводинапут-Панчево“ а.д из Панчева 

( за изградњу асфалтирање четири улице у насељу Милетићево и изградњу кружног тока у 

насељу Пландиште)  и фирме „Градитељ НС“ д.о.о из Новог Сада ( за изградњу канализационе 

мреже у насељу Пландиште). 

 

Укупно дуговање: 

1.„Војводинапут-Панчево“ ( 12 рата x 3.450.000,00) = 41.400.000,00 динара 

2.„Градитељ НС“ ( 48 рата x 32.260,37 еура) = 1.548.498,00 еура односно  184.040.380,95 

динара 

УКУПНО = 225.440.380,95 динара 

Исплаћено до 30.09.2014. године: 

1.„Војводинапут-Панчево“ ( 7 рата x 3.450.000,00) =  24.150.000,00 динара 

2.„Градитељ НС“ ( 7 рата x 32.260,37 еура) =  225.822,59 еура односно  26.236.222,73 динара 

 

 УКУПНО =  50.386.222,73 динара 

 

Преостало дуговање: 

1.„Војводинапут-Панчево“ ( 5 рата x 3.450.000,00) =  17.250.000,00 динара 

2.„Градитељ НС“ ( 41 рата x 32.260,37 еура) = 1.322.675,17 еура односно  157.201.134,36 

динара 
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 УКУПНО =  174.451.134,36 динара 
 

 

Обрађивач: 

Јожеф Борош, економиста 

  

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - 

СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ 

 

 

У складу са чланом 34. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', бр. 61/05, 

107/09 и 78/11) буdžет  општина Пландиште није давала гаранције у периоду јануар – 

септембар 2014. године. 

 

Одредбама поменутог Закона предвиђено је да само Република може да даје 

гаранције. 

 

Обрађивач: 

Јожеф Борош, економиста 

 

 

 

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

 

 

НАПОМЕНЕ О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА 

 

 

Рачуноводствене политике су дефинисане чланом 7. став 1. тачка 2. Уредбе о 

буdžетском рачуноводству (''Службени гласник РС'', бр. 125/03 и 12/06) и саставни су део 

Правилника о организацији буdžетског рачуноводства. 

Општина Пландиште је у припреми доношења Рачуноводствених политика буdžета 

општине Пландиште у којој ће се примењивти све процедуре прописане рачуноводственим 

политикама.  

 

Обрађивач: 

Јожеф Борош, економиста 
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

 

у периоду од 01.01.2014. до 30.09.2014. године 
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