СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXV

Број 10

18.04.2019.

Годишња претплата
2100,00 динара

42.
На основу члана 63. став 1. 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, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 3. и члан 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. Закон и 47/2018) и члана 15.
став 1. тачка 1. и члан 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“,
бр. 30/2018 ), Скупштина општине Пландиште је на седници одржаној дана 18.04.2019. године донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ (ПРВИ
ДОПУНСКИ БУЏЕТ)
I – ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште“, бр.
29/2018) у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу продаје нефинансијске
имовине износ: „591.158.212“ замењује се износом: „633.310.000“.
У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: „591.158.212 “ замењује
се износом: „633.310.000“
Члан 2.
У члану 2. у Плану прихода и примања у буџету општине Пландиште за 2019. годину по врстама и по
економским класификацијама, вршиће се следеће измене и допуне:
Укупно економска класификација 711 000 – Порез на доходак добит и капиталну добит износ:
„96.428.000 “ замењује се износом: „116.495.040“
Економска класификација 711111 –Порез на зараде износ: „80.408.000“ замењује се износом: „96.975.040“;
Економска класификација 711123 – Порез на приход од самосталне делатности - самоопорезивање износ:
„5.000.000“ замењује се износом: „6.000.000“;
Економска класификација 711191 – Порез на остале приходе износ: „6.500.000“ замењује се износом:
„9.000.000“.
Укупно економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „47.900.000“ замењује се
износом: „57.400.000“
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Економска класификација 713121 – Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге износ од:
„20.000.00“ замењује се износом од „25.000.000“;
Економска класификација 713421 – Порез на пренос апсолутних права на непокретност, по решењу пореске
управе износ од: „7.000.000“ замењује се износом „11.500.000“;
Укупна економска класификација 714 000 – Порез на добра и услуге износ од: „10.630.000“
замењује се износом „12.830.000“
Економска класификација 714513 – Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина износ: „3.500.000“ замењује се износом: „5.500.000“.
Економска класификација 714549 –Накнада од емисија SO2, NO2, прашкастих материја одложног
отпада износ: „30.000“ замењује се износом: „230.000“.
Укупна економска класификација 733 000 – Трансфери од других нивоа власти износ:
„268.671.251“ замењује се износом: „270.806.000“.
Економска класификација 733154 – Текући наменски трансфер у ужем смислу од Републике у корист
нивоа општине извор финансирања 07 износ од : „2.401.130“ замењује се износом од „4.535.878,63“
Додаје се нова економска класификација 733252 –Капитални наменски трансфери , у ужем смислу, од
АП Војводине у корист нивоа општине извор финансирања 07 у износу од: „76.298.121“.
Укупна економска класификација 741 000 – Приходи од имовине износ од „69.060.000“ замењује
се износом од „84.060.000“
Економска класификација 741522 – Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта,
односно пољопривредног објекта у државној својини износ: „65.000.000“ замењује се износом од
„80.000.000“.
Укупна економска класификација 742 000 – Приходи од продаје добара и услуга износ од
„12.260.000“ замењује се износом од „18.010.000“
Економска класификација 742153 – Приход од закупа за грађ. земљиште износ од : „1.700.000“ замењује
се износом од „4.200.000“;
Економска класификација 742155 – Приход од давања у закуп односно на коришћење непокретности
износ од : „5.500.000“ замењује се износом од „8.000.000“;
Економска класификација 742156 – Прихди остварени по основу пружања услуга боравка деце у
предшколским установама износ од : „2.500.000“ замењује се износом од „3.000.000“;
Економска класификација 742251 – Општинске административне таксе износ од: „150.000“ замењује се
износом од „250.000“
Економска класификација 742253 –Накнада за уређење грађевинског земљишта износ од: „100.000“
замењује се износом од „250.000“
Укупна економска класификација 743 000 – Новчане казне и одузета имовинска корист износ од
„1.300.000“ замењује се износом од „2.800.000“.
Економска класификација 743324 – Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје износ од :
„1.300.000“ замењује се износом од „2.800.000“.
Укупна економска класификација 772 000 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године износ од „40.500.000“ замењује се износом од „50.500.000“.
Економска класификација 772125 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из
предходне године за финансирање пројеката из ЕУ износ од „40.500.000“ замењује се износом од
„50.500.000“.
Укупна економска класификација 811 000 – Приход од продаје непокретности износ од „2.800.000“
замењује се износом од „8.800.000“.
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Економска класификација 811152 – Примања од продаје станова у корист нивоа општине износ од
„100.000“ замењује се износом од „5.100.000“;
Економска класификација 811153 – Примања од отплате станова у корист нивоа општине износ од
„2.000.000“ замењује се износом од „3.000.000“.
Укупна економска класификација 911 000 –Примања од задуживања износ: „30.000.000“ брише се
Економска класификација 911451 –Примања од задуживања од пословних банака износ: „30.000.000“
брише се.
Укупна економска класификација 321 000 – Нераспоређени вишак прихода и примања износи:
„6.808.960“
Додаје се нова економска класификација 321311 – Нераспоређени вишак примања и прихода од ранијих
година у износу: „6.808.960 “.
Члан 3.
Члан 3. Расходи и издаци буџета по основним наменама и економској класификацији, мења се и гласи:
Табеларни преглед плана по економској класификацији
Ек.

ПЛАН РАСХОДА
Назив конта

Кл.
1
410
411
412
413
414
415
416

План расхода

Укупно

420
421

2
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате додаци и накнаде запосленима
Соц.доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене-превоз
Бонуси,награде, јуб.награде
УКУПНО
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

59.391.000

424

Специјализоване услуге

18.882.000

18.882.000

425

Текуће поправке и одржавање

76.624.336

76.624.336

426

Материјал

14.110.000

80.000

14.190.000

УКУПНО

193.565.336

3.480.000

197.045.336

440

ОТПЛАТА КАМАТА

441

Камате на кредите

444

Пратећи трошкови задуживања
УКУПНО

450

СУБВЕНЦИЈЕ

451

Субвенције јавних нефинансијским корпор.

454

Подстицај за предузетнике
УКУПНО

460

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

463

Трансфери ослалим нивоима власти

3

План расхода
из других
извора
4

78.168.264
14.273.471
620.000
1.145.000
4.118.500
965.000
99.290.235

2.809.392
513.600

3.322.992

5
80.977.656
14.787.071
620.000
1.145.000
4.118.500
965.000
102.613.227

23.288.000

23.288.000

1.270.000

1.270.000
3.400.000

62.791.000

989.730

989.730

989.730

989.730

1.000.000

1.000.000

200.000

200.000

1.200.000

1.200.000

50.495.932

492.000

50.987.932
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Трансфери ослалим нивоима власти

22.621.212

УКУПНО

73.117.144

492.000

73.609.144

22.621.212

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

465

Остале текуће дотације и трансфери

9.379.000

277.008

9.656.008

УКУПНО

9.379.000

277.008

9.656.008

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

21.995.000

12.416.000

34.411.000

УКУПНО

21.995.000

12.416.000

34.411.000

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

481

Донације невладиним организацијама

482

Порези, казне и таксе

483

Новчане казне и пенали

485

Накнада штете

19.970.000

19.970.000

500.000

500.000

20.100.000

20.100.000

300.000

300.000

40.870.000

40.870.000

Средства резерве

13.405.000

13.405.000

УКУПНО

13.405.000

13.405.000

УКУПНО
АДМИНИСТР.ТРАНСФ.ИЗ БУЏ.ОД
ДИР.ИНД.КОРИСНИКА
499
510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

511

Изградња објеката

35.256.555

512

Машине и опрема

7.800.000

7.800.000

513

Остала основна средства

8.750.000

8.750.000

515

Нематеријална имовина

80.804.000

7.400.000

УКУПНО

59.206.555

116.060.555

7.400.000
80.804.000

140.010.555

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611

Отплата кредита-главница

19.500.000

19.500.000

УКУПНО

19.500.000

19.500.000

УКУПНИ РАСХОДИ

532.518.000

100.792.000

633.310.000

Члан 4.
Члан 4. План расхода по програмима мења се и гласи:
ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
р.бр.

бр. прог.
акт.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1101
1102
1501
1502
0101
0401
0701
2001
2002
2003

Број и назив програма
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање
Програм 2. Комунална делатност
Програм 3. Локални економски развој
Програм 4. Развој туризма
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Програм 6. Заштита животне средине
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Програм 9. Основно образовање и васпитање
Програм 10. Средње образовање и васпитање

Износ у динарима
17.132.800
74.498.758
4.380.000
1.430.000
27.900.000
8.500.000
62.292.118
44.539.998
50.763.000
13.400.000
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Програм 11. Социјална и дечија заштита
Програм 12. Здравствена заштита
Програм 13. Развој културе и информисања
Програм 14. Развој спорта и омладине
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
УКУПАН ИЗНОС ПРОГРАМА:

44.856.811
25.491.212
31.045.912
14.255.000
178.564.438
21.469.953
12.790.000
633.310.000

Члан 5.
Члан 5. Приходи и примања и расходи и издаци у буџету општине Пландиште мења се и гласи:

Р.бр.

1

2

Шифра економска
класификација

ОПИС

ИЗНОС

716+719

А ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА
I УКУПНА ПРИМАЊА (7+8)
Пренета средства
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капит. добитке
1.2. Порез на имовину
1.3. Порез на добра и услуге
1.4. Остали порески приходи

633.310.000
626.501.040
6.808.960
617.701.040
190.025.040
116.495.040
57.400.000
12.830.000
3.300.000

74+77+78

2. Непосредни приходи

156.870.000

321
7
71
711
713
714

7411
3
4
5

8
731+732
733

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4
41
42
44
45
465
47
48+49
4631+4641
5
(7+8)-(4+5)

2.1. Од тога наплаћене камате

92

3. Приходи од продаје нефинансијске имовине
4. Донације
5. Трансфери
II УКУПНИ ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Отплата камата
Субвенције
Трансфери осталим нивоима
Права из социјалног осигурања
Остали расходи
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (I-II)
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (III+IV)
Б ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И
ПРОДАЈЕ ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ
ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

8.800.000
270.806.000
633.310.000
473.799.445
102.613.227
197.045.336
989.730
1.200.000
9.656.008
34.411.000
54.275.000
73.609.144
140.010.555
12.691.040
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VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ
КРЕДИТА
И
НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
(IV-V)

Ц ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
Примања од домаћих задуживања
1.1. Примања код јавних финансијских институција и пословних банака

9113-9114
61
611

VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
Отплата главнице јавним финансијским институцијама и посл, банкама

19.500.000
19.500.000

6113+6114

економска класификација
7+8
4+5
(7+8)-(4+5)
((7+8)-(4+5)-62)
91
92
61
(91+92)-(61+6211)
((7+8)-(4+5)-62)+(91+92)-(6211+61)

IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)
X
НЕТО
ФИНАНСИРАЊЕ
(VI+VII-VIII-IX=III)
А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Укупни приходи и примања остварени од продаје нефинансјске
имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијке имовине
Буџетски - СУФИЦИТ
Укупан фискални суфицит/дефицит
Б)РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине
Издаци за отплату главнице дуга
Нето финансирање
Укупан фискални суфицит/дефицит + нето финансирање
Ц) ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Члан 6.
Члан 6. Повраћај средстава из развоја Европске уније мења се и гласи:
Општина Пландиште очекује у 2019. години повраћај средства из развоја помоћи Европске уније за
пројекте:
1. „Паметне урбане услуге путем униформних стандарда квалитета јавне инфраструктуре за већу енергетску
ефикасност – општина Пландиште“ и пројекта
2. „Заједно за инклузивну заједницу општине Пландиште „ у износу од 50.500.000 динара.

0

626.501.040
613.810.000
12.691.040
12.691.040

19.500.000
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Укупна вредност у еврима за цео период
( 2017-2019 )

Пројекат

Паметне урбане услуге
путем
униформних
стандарда квалитета јавне
инфраструктуре за већу
енергетску ефикасност Општина Пландиште
Укупно:

Број: 10

18.04.2019.

Средства ЕУ у 2019. години

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У еврима

У РСД

Средства за
суфинансирање у
2019. години

667.663,50

100,149,52

420.833

50.500.000

1.890.000

667.663,50

100,149,52

420.833

50.500.000

1.890.000

Члан 7.
Члан 7. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019. 2020. и 2021. годину, исказује се у
следећем прегледу мења се и гласи:
Економ-ска
класифика
ција

ОПИС

Програм

Програмска
активност

Конто на
3. нивоу

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

7

8

9

1101

0001

511

1.000.000

1101

0001

511

720.000

1101

001

511

1.000.000

1101

001

511

1.650.000

1101

0001

511

500.000

1101

0001

511

2.150.000

1101

001

511

300.000

1101

0001

511

0

1101

0001

511

0

511

511

511
511

511

511
511

511
511

Капиталне инвестиције
Пројектно планирање – израда пројекта
-Проширење гробља Пландиште
Пројектно планирање - Израда пројекта
капела Маргита, Велики Гај, Хајдучица и
Стари Лец
Пројектно планирање -Израда пројекта
–
Санација и реконструкција водоводне
мреже у Пландишту
Пројектно планирање -Израда пројекта Реконструкција 3 зграде ЈЛС
Пројектно планирање - израда пројекта
–
Реконструкције „Завичајне куће“ у
Пландишту
Пројектно планирање - Израда пројекта
–
Санацију ОШ Доситеј Обрадовић
одељење Маргита ( изградња фиск.
сале )
Пројектно планирање -Израда пројекта
–Санација спортских терена у кругу ОШ
„Доситеј Обрадовић“
Пројектно планирање –
Израда пројекта –
Сигнализације – семафор код ОШ „
Доситеј Обрадовић“ Пландиште
Пројектно планирање –
Израда пројекта –
Реконструкција стадиона и трибина ФК
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Слога
Пројектно планирање –
Израда пројекта –
Санација два паркинга ( Војвођанска
банка и Дом културе )
Пројектно планирање –
Израда пројекта –
Изградња бициклистичке стазе уз
државни пут II А реда број 132
Пројектно планирање –
Израда пројекта –
Изградња тротоара у Великој Греди
Пројектно планирање –
Израда пројекта –
Израда елабората о резервама
подземних вода
Пројектно планирање –
Израда пројекта –
Мреже атарских путева
Пројектно планирање –
Израда пројекта Пропист у улици Балканска Велики Гај
Пројектно планирање –
Израда пројекта Проширење архиве ОУ Пландиште
Пројектно планирање –
Израда пројекта Реконструкција фиск. сале ОШ Д.
Обрадовић Пландиште
Пројектно планирање –
Израда пројекта Санација чворишта водоводне мреже и
инфраструктуре (саобраћјница и
сигнализација)
Израда
пројектне
документације
Предшклоска установа
Завршетак изградња капеле у
Барицама
Изградња капеле у Великом Гају
Проширење гробља Пландиште
Санација чворишта на водоводној
мрежи у Пландишту
Санација коловоза у улици Војвођанска
од улице Хајдук Вељкове до канала у
Пландишту
Изградња паркинга испред Дома
здравља "1. октобар" и одвођење
атмосф. Вода са раскрснице улице
Војводе Путника и Карађорђеве - прва
етапа
Санација паркинга и пешачких стаза иза
цркве и између зграда у ул. В.Путника у
Пландишту – III фаза
Унапређење
инфраструктуре
Реконструкција дела лоланог пута Б.
Соколац-Милетићево-Марковићево
Санација основне школе Доситеј
обрадовић одељење Маргита и
фискултурна сала ( ПДВ-е)
Санација основне школе Доситеј
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1101

0001

511

300.000

1101

0001

511

0

1101

0001

511

300.000

1101

0001

511

2.000.000

1101

0001

511

1.000.000

1101

0001

511

0

1101

0001

511

240.000

1101

0001

511

360.000

1101

0001

511

1.912.800

2001

0001

511

300.000

П/1102-01

511

1.450.000

П/1102-02
П/1102-03

511
511

11.000.000
0

П/1102-04

511

36.310.758

П/0701-01

511

50.000

П/0701-02

511

3.600.000

П/0701-03

511

4.423.755

П/0701-04

511

39.987.363

П/2002-01

511

0

П/2002-02

511

0
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обрадовић одељење Велики Гај ( ПДВе)
Радови на реконструкцији објекта за
душевно оболела лица „1. Октобар“
Стари Лец
Санација Дома културе у Великој Греди
Реконструкција свлачионице у ФК
Слога у Пландишту

Број: 10

П/0901-02

511

4.505.879

П/1201-01

511

500,000

П/1301-01

511

500.000

УКУПНО 511:
512
512
463-512
464-512

494-512

Машине и опрема
Машине и опрема
Опрема за саобраћај
Машине и опрема
ОШ „Доситеј Обрадовић“
Центар за социјални рад
Машине и опрема
Дом здравља
Машине и опрема
Предшколска установа
КОЦ и Народна библиотека Месне
заједнице

513
513
464-513
463-513
463-513
463-513

0001
0001

512
512

5.900.000
1.200.000

2002 0901

0001

512

1.630.373

1801

0001

512

1.340.000

2001
1201
0602

0001

512

700.000

515

10.770.373

0602
0401

0001
0006

513
513

250,000
2.000.000

1801

0003

513

500.000

2002

0001

513

260.000

П/2002-01

513

4.200.000

П/2002-02

513

1.800.000

УКУПНО 513:
Нематеријална имовина
Јавно
приватно
партнерство
„Реконструкција, модернизација и
одржавање јавне расвете у насељеним
местима општине Пландиште“

116.060.555

0602
0101

УКУПНО 512:
Остале некретнине и опрема
Остале некретнине и опрема
Остале некретнине и опрема
Остале некретнине и опрема Дом
здравља
Остале некретнине и опрема ОШ
„Доситеј Обрадовић“
Санације основне школе Доситеј
Обрадовић одељење Маргита и
фискултурна сала – набавка котла
Санације основне школе Доситеј
Обрадовић одељење Велики Гај –
набавка котла

18.04.2019.

П/0501-01

515

9.010.000

7.400.000

7.400.000

7.400.000

УКУПНО 515:

7.400.000

7.400.000

7.400.000

УКУПНО ( 511, 512, 513, 515):

143.240.928

7.400.000

7.400.000

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
У Посебном делу у члану 8. вршиће се следеће измене:
У члану 9. у ставу 1. износ: „ 591.158.212“ замењују се износом „633.310.000“.
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У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака буџета за 2019. годину,
према програмима, програмској активности и економској класификацији вршиће се следеће измене и
допуне:
Раздео 1 – Скупштина општине Пландиште, Програм 16 - Политички систем Локалне самоуправе,
Програмска активност 0001 - Функционисање Скупштине, Функционална класификација 110, вршиће
се следеће измене:
Позиција 3, економска класификација 415 – Накнаде за запослене, износ: „350.000“ замењује се износом
„450.000“.
Укупно за ПА 0001 - Функционисање Скупштине општине Пландиште - износ: „8.329.396“ замењује се
износом „8.429.396“.
Укупно Раздео 1. – Скупштина општине Пландиште - износ: „8.329.396“ замењује се износом
„8.429.396“.
Раздео 4 – Општинска управа општине Пландиште, Програм 15 - Локална самоуправа,
Програмска активност 0001 –Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функционална класификација 130, вршиће се следеће измене:
Позиција 22, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима износ: „500.000“ замењује
се износом „700.000“;
Позиција 24, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни раасходи износ:
„310.000“ замењује се износом „460.000“;
Позиција 25, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „10.000.000“ замењује се износом
„15.000.000“;
Позиција 27, економска класификација 423- Услуге по уговору износ: „10.000.000“ замењује се износом
„12.000.000“;
Позиција 28, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „6.191.000“ замењује се
износом „8.191.000“;
Позиција 29, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „8.180.000“ замењује
се износом „12.180.000“;
Позиција 31, економска класификација 441 – Отплате домаћих камата износ: „42.833“ замењује се
износом “39.730“;
Позиција 32, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону - износ: „4.300.000“
замењује се износом „4.700.000“;
Позиција 34, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда - износ:
„14.000.000“ замењује се износом „20.000.000“;
Позиција 36, економска класификација 512 – Машине и опрема износ: „6.200.000“ замењује се износом:
„5.900.000“.
Укупно за ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина износ: „113.581.329 “
замењује се износом: „133.028.226“.
Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга, Функционална класификација 170, –
вршиће се следеће измене:
Позиција 38, економска класификација 441 – Отплата камата по домаћим кредиторима износ: „300.000“
замењује се износом „950.000“;
Позиција 39, економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживање износ: „100.000“ брише се;
Позиција 40, економска класификација 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима износ: „5.500.000“
замењује се износом од „19.500.000“.
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Укупно за ПА 0003 – Сервисирање јавног дуга износ: „5.900.000“, замењује се износом „20.450.000“.
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, Функционална класификација 162, –
вршиће се следеће измене:
Позиција 44, економска класификација 499 – Текућа резерва износ: „2.481.069“ замењује се износом од
„11.000.000“.
Укупно за ПА 0009 – Текућа резерва износ: „2.481.069“, замењује се износом „11.000.000“.
Укупно за програм 15 – Локална самоуправа, износ од „125.977.398“ замењује се износом „168.493.226 “.
Програм 1 - Локални развој просторног планирања, Програмска активност 0001 – Просторно и
урбанистичко планирање, Функционална класификација 474, вршиће се следеће измене:
Позиција 52, економска класификација 5114 – израда пројекта – Реконструкција три зграде ЈЛС износ:
„150.000“ замењује се износом од „1.650.000“;
Позиција 54, економска класификација 5114 – израда пројекта – Санација ОШ „Доситеј Обрадовић“
одељење у Маргити и изградња фискултурне сале износ: „2.000.000“ замењује се износом од „ 2.150.000“;
Позиција 55, економска класификација 5114 – израда пројекта – Санација спортских терена у кругу ОШ
„Доситеј Обрадовић“ износ: „125.000“ замењује се износом од „ 300.000;
Позиција 56 економска класификација 5114 - израда пројекта - Сигнализације семафор код ОШ „Доситеј
Обрадовић“ износ: „150.000“ брише се;
Позиција 59 економска класификација 5114 - израда пројекта – реконструкција стадиона и трибина ФК
Слога износ: „200.000“ брише се;
Позиција 61 економска класификација 5114 - израда пројекта –Изградња бициклистичке стазе уз државни
пут IIА реда бр.132 износ: „250.000“ брише се;
Позиција 65 економска класификација 5114 - израда пројекта – Пропуст у улици Балканска Велики Гај
износ: „150.000“ брише се;
Додаје се нова позиција 65/1 економска класификација 5114 - израда пројекта – Проширење архиве ОУ
Пландиште у износу од „ 240.000“;
Позиција 67 економска класификација 424 – Специјализоване услуге –Израда планске документације
износ: „2.000.000“ брише се;
Додаје се нова позиција 67/1 економска класификација 5114 – пројектно планирање – у износу од „
1.912.800“;
Додаје се нова позиција 67/2 економска класификација 424 – Специјализоване услуге – Ревизија пројекта
за изградњу и реконструкцију ОШ „Доситеј Обрадовић“ Маргита у износу од „ 200.000“;
Додаје се нова позиција 67/3 економска класификација 5114 – Израда пројекта – Реконструкција
фискултурне сале ОШ „Доситеј Обрадовић“ Јерменовци у износу од „ 360.000“.
Укупно за ПА 0001 – Просторно и урбанистичко планирање износ: „14.257.800“, замењује се износом
„14.132.800“.
Укупно за програм 1 – Локални развој просторног планирања, износ од „17.257.800“ замењује се
износом „17.132.800“.
Општинска управа Програм 2 - Комунална делатност, Пројекат П/1102-02 Изградња капеле у
Великом Гају, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:
Позиција 80, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ: „6.000.000 “ замењује
се износом „11.000.000“;
Позиција 81, економска класификација 423 – Стручни надзор износ: „150.000 “ замењује се износом
„250.000“.
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Укупно за Пројекат П/1102-02 – Изградња капеле у Великом Гају, износ „6.150.000“ замењује се износом
„11.250.000“.
Пројекат П/1102-03 Проширење гробља Пландиште – прва фаза, Функционална класификација
160, вршиће се следеће измене:
Позиција 82, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ: „29.520.000“ брише се;
Позиција 83, економска класификација 423 – Стручни надзор износ: „600.000“ брише се.
Укупно за Пројекат П/1102-03 – Проширење гробља Пландиште – прва фаза, износ „30.120.000 “
брише се.
Пројекат П/1102-04 Санација чворишта на водоводној мрежи у Пландишту и стручни надзор,
Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:
Додаје се позиција 83/1, економска класификација 511 –Капитално одржавање водовода, извор
финансирања 07 у износу од : „36.310.758“;
Додаје се позиција 83/2, економска класификација 423 – Стручни надзор у износу од : „750.000“.
Укупно за Пројекат П/1102-04 – Санација чворишта на водоводној мрежи у Пландишту и стручни
надзор, износи „ 37.060.758“.
Укупно за програм 2 – Комунална делатност, износ од „85.268.758“ замењује се износом „60.998.758“.
Програм 3 - Локално економски развој, Програмска активност 0003 – Подршка економском
развоју и промоцији предузетништва, Функционална класификација 410, вршиће се следеће
измене:
Позиција 87, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама (подстицају ОЦД удружења) износу: „100.000“ земењује се износом од „80.000“.
Укупно за ПА-0003- Подршка економском
износ:“300.000“замењује се износом од „ 280.000“.

развоју

и

промоцији

предузетништва

Укупно за Програм 3 – Локални економски развој износ „4.400.000“ замењује се износом „4.380.000“
Програм 4 - Развој туризма, Програмска активност 0001 – Управљање развоја туризма,
Функционална класификација 473, вршиће се измене:
Позиција 88, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама (подстицају ОЦД –
удружења за зазвој туризма) износу: „500.000“ земењује се износом од „530.000“.
Укупно за ПА-0001- Управљање развоја туризма, износ:“500.000“ замењује се износом од „530.000“.
Пројекат П/1502-01 – Опремање туристичког инфо-центра са инфо – пултом и пратећим
садржајем, Функционална класификација 473, вршиће се следеће измене:
Позиција 91, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „450.000“ замењује се
износом „500.000“.
Укупно за Пројекат П/1502-01 – Опремање туристичког инфо-центра са инфо – пултом и пратећим
садржајем, износ „450.000“ замењује се износом „500.000“.
Укупно за Програм 4 –Развој туризма износ „1.350.000“ замењује се износом „1.430.000“.
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Програм 6 - Заштита животне средине, Програмска активност 0001 – Управљање заштитом
животне средине, Функционална класификација 560, вршиће се следеће измене:
Позиција 98, економска класификација 424 – Специјализоване услуге (мон.грађ.земљ.,воде и ваздуха,
анализа полена) износ: „2.000.000“ брише се.
Укупно за ПА-0001 Управљање заштитом животне средине износ: „2.200.000“ замењује се износом
„200.000“.
Програмска активност 0006 – Управљање осталим врстама отпада, Функционална класификација
560, вршиће се следеће измене:
Додаје се позиција 100/1, економска класификација 421 – Специјализоване услуге (уклањање дивље
депоније - конкурс) у износу од: „500.000“ .
Укупно за ПА-0006 Управљање осталим врстама отпада износ: „2.500.000“ замењује се износом
„3.000.000“.
Укупно за програм 6. Заштита животне средине износ: „4.700.000“ замењује се износом „3.200.000“.
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Пројекат П/0701-04 –
Унапређење инфраструктуре “Реконструкција дела локалног пута Б.Соколац – Милетићево –
Марковићево и стручни надзор – I фаза, Функционална класификација 451, вршиће се измене:
Додаје се позиција 108/3, економска класификација 511 – Капитално одржавање зграда и објеката у
износу од: “39.987.363“;
Додаје се позиција 108/4, економска класификација 423 – Услуге по уговору за износ од: “805.000“.
Укупно за Пројекат Пројекат П/0701-04 – Унапређење инфраструктуре “Реконструкција дела
локалног пута Б.Соколац – Милетићево – Марковићево и стручни надзор – I фаза износи „40.792.363 “.
Укупно за Програм 7 – Оргаснизација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износ „61.487.118“
замењује се износом „62.292.118“.
Програм 9 - Основно образовање, Програмска активност 0001 – Функционисање основних школа,
Функционална класификација 912, вршиће се следеће измене:
Позиција 111, економска класификација 463111 – Текући трансфери на нивоу Републике износ:
„37.263.000 замењује се износом „39.403.000“.
Укупно за ПА-0001 - Функционисање основних школа износ: „38.663.000 “ замењује се износом
„40.803.000 “.
Пројекат П/2002-01 – Санација ОШ „ Доситеј Обрадовић“ одељење Маргита и фискултурна сала,
Функционална класификација 912, вршиће се измене:
Додаје се нова позиција 114/1, економска класификација 511 – Капитално одржавање зграда и објеката у
износу „ 0 „ ( средства која ће се добити од Канцеларије за управљањем јавним улагањима и на основу тога
ће се исплатити ПДВ ).
Укупно за П/2002-01 – Санација ОШ „ Доситеј Обрадовић“ одељење Маргита и фискултурна сала
износи „0“.
Пројекат П/2002-02 – Санација ОШ „ Доситеј Обрадовић“ одељење Велики Гај, Функционална
класификација 912, вршиће се измене:
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Додаје се нова позиција 117/1, економска класификација 511 – Капитално одржавање зграда и објеката у
износу „ 0 „ ( средства која ће се добити од за капитална улагања и на основу тога ће се исплатити ПДВ ).
Укупно за П/2002-02 – Санација ОШ „ Доситеј Обрадовић“ одељење Велики Гај износи „0,00 “.
Укупно за програм 9 – Основно образовање, износ од „48.623.000“ замењује се износом „50.763.000“.
Програм 10 - Средње образовање, Програмска активност 0001 – Функционисање средњих школа,
Функционална класификација 920, вршиће се следеће измене:
Позиција 118, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту (Домови, Интернети,
регрисирање месечних карата за средњошколце по решењу и др. – Одлука и закон ) износ: „600.000“
замењује се износом „800.000“.
Укупно за ПА-0001 - Функционисање средњих школа износ: „13.200.000 “ замењује се износом
„13.400.000“.
Укупно за Програм 10 – Средње образовање, износ „13.200.000“ замењује се износом „13.400.000“.
Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0005 – Подршка реализацији
програма Црвеног Крста Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене:
Позиција 124, економска класификација 481 – Дотације Црвеном Крсту износ: „3.350.000 “ замењује се
износом „4.150.000“.
Укупно за ПА-0005 Подршка реализацији програма Црвеног Крста износ: „3.350.000“ замењује се
износом „4.150.000“.
Пројекат П/0901-02 - Радови на реконструкцији објеката за душевно оболела лица „1.Октобар“
Стари Лец и стручни надзор објекат 1, Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене:
Позиција 130, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.500.000 “ замењује се износом
„1.100.000“.
Додаје се нова позиција 130/1, економска класификација 511 – Капитално одржавање зграда и објеката
за износ од: “4.505.879“.
Укупно за Пројекат Пројекат П/0901-02 - Радови на реконструкцији објеката за душевно оболела
лица „1.Октобар“ Стари Лец и стручни надзор објекат 1 износ од „1.500.000 “замењује се износом од
„5.605.879“.
Пројекат П/0901-03 - Радови на реконструкцији објеката за душевно оболела лица „1.Октобар“
Стари Лец и стручни надзор објекат 2, Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене:
Позиција 131, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „2.000.000 “ брише се.
Укупно за Пројекат Пројекат П/0901-03 - Радови на реконструкцији објеката за душевно оболела
лица „1.Октобар“ Стари Лец и стручни надзор објекат 2 износ од „2.000.000 “брише се.
Пројекат П/0901-04 - Стамбено збрињавање избегличких породица, Функционална класификација
090, вршиће се следеће измене:
Позиција 132, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ: „5.586.000“
замењује се износом „ 5.686.000“.
Укупно за Пројекат Пројекат П/0901-04 - Стамбено збрињавање избегличких породица износ од
„5.586.000 “замењује се износом од „5.686.000“.
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Програмска активност 0001 – Социјална и дечија заштита – Центар за социјални рад,
Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене:
Позиција 134, економска класификација 463111 –Текући трансфери на нивоу Републике износ:
„10.944.932“ замењује се износом „ 11.184.932“.
Укупно за ПА 0001- Социјалне помоћи- Центар за социјални рад износ „ 10.944.932 “ замењује се
износом „11.184.932“.
Укупно за програм 11 – Социијална и дечија заштита, износ од „43.982.062“ замењује се износом
„44.856.811“.
Програм 12 - Примарна и здравствена заштита, Програмска активност 0001 – Функционисање
установе примарне здравствене заштите – Дом здравља „1. Октобар“ Пландиште, функционална
класификација 721, вршиће се следеће измене:
Позиција 135, економска класификација 464112 – Текуће дотације здравственим установама за
инвестиције и текуће одржавање износ: „12.375.000“ замењује се износом „22.621.212“;
Укупно за ПА 0001- Функционисање установе примарне здравствене заштите – Дом здравља „1.
Октобар“, износ „ 12.375.000 “ замењује се износом „22.621.212“.
Програмска активност 0003 – Спровођење активности из области друштвне бриге за јавно
здравље, функционална класификаија 560, вршиће се следеће измене:
Додаје се нова позиција 138/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од :
„2.000.000“.
Укупно за ПА 0003- Спровођење активности из области друштвне бриге за јавно здравље износ „
620.000 “ замењује се износом „2.620.000 “.
Укупно за програм 12 – Примарна и здравствена заштита износ „13.245.000 “ замењује се износом
„25.491.212“.
Програм 13, Развој културе, Програмска активност 0002 – Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва, Функционална класификација 860 вршиће се следеће измене:
Позиција 140, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама износ: „1.300.000“
замењује се износом од: „1.280.000“.
Укупно за ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва износ „1.300.000“
замењује се износом „1.280.000“.
Програмска активност 0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања, Функционална класификација 830 вршиће се следеће измене:
Позиција 142, економска класификација 423 –Услуге по уговору износ: „5.250.000“ замењује се износом
од „5.650.000“.
Укупно за ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
износ „5.250.000“ замењује се износом „5.650.000“.
Програмска активност 0005 –Унапређење јавног информисања на језицима националних
мањина, Функционална класификација 830 вршиће се следеће измене:
Позиција 143, економска класификација 423 –Услуге по уговору износ: „300.000“ брише се.
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Укупно за ПА 0005- Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина износ „300.000“
брише се.
Програмска активност 0006 – Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом,
Функционална класификација 830, вршиће се следеће измене:
Позиција 144, економска класификација 423 –Услуге по уговору износ: „100.000“ брише се.
Укупно за ПА 0006 - Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом износ „100.000“ брише
се.
Укупно за програм 13 – Развој културе износ „12.880.000 “ замењује се износом „12.860.000“.
Програм 14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске
политике, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:
Позиција 153 економска класификација 481 –Дотација – подршка омладинским организацијама ОЦД удружења износ: „250.000“ замењује се износом „260.000“;
Позиција 155 економска класификација 472 – Накнаде из буџета за социјалне заштите – Најбољи
студенти – Одлука износ „1.200.000“ замењује се износом „1.300.000“:
Позиција 156 економска класификација 472 – Накнаде из буџета за социјалне заштите –Новчана помоћ
студентима- Одлука износ „1.690.000“ замењује се износом „1.795.000“.
Укупно ПА 0005 Спровођење омладинске политике, износ „3.340.000“ замењује се износом „3.555.000“.
Укупно за програм 14 – Развој спорта и омладине износ од „14.040.000“ замењује се износом
„14.255.000“.
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Пројекат П/0501-02 – Паметне
урбане услуге путемнуниформних стандарда квалитета јавне инфраструктуре за већ енергетску
ефикасност, функционална класификаија 640, вршиће се следеће измене:
Позиција 165 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.000.000“ замењује се износом
„1.600.000“;
Позиција 166 економска класификација 426 – Материјал износ: „100.000“ замењује се износом „110.000“.
Укупно за Пројекат Пројекат П/0501-02 - Паметне урбане услуге путемнуниформних стандарда
квалитета јавне инфраструктуре за већ енергетску ефикасност износ од „ 1.280.000“замењује се
износом од „1.890.000“.
Укупно за програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије износ од „12.180.000“
замењује се износом „12.790.000“.
Програм 2 –Комунална делатност, Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програмска активност
0002 – Одржавање јавних зелених површина, Функционална класификација 560, вршиће се следеће
измене:
Додаје се нова позиција 169/1, економска класификација 425 –Текуће поправке и одржавање (
одржавање зеленила поред путева, тарупирање ) износ од: „3.000.000“ .
Укупно за ПА 0002 - Одржавање јавних зелених површина износ: „7.000.000“ замењује се износом
„10.000.000“.
Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, Функционална
класификација 620, вршиће се следеће измене:
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Позиција 170, економска класификација 425 –Текуће поправке и одржавање износ од: „3.300.000“
замењује се износом од „3.500.000“.
Укупно за ПА 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене, износ: „3.300.000“замењује се
износом од „3.500.000“.
Укупно за програм 2 - Комунална делатност, Јавно предузеће „Полет“ Пландиште износи од:
„10.300.000“ замењује се износом од „13.500.000“.
Програм 6 – Заштита животне средине, Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програмска
активност 0001 – Управљање заштитом животне средине, Функционална класификација 560 и 620,
вршиће се следеће измене:
Позиција 171, Функционална класификација 560, економска класификација 425 – Уређење паркова у
насељенм местима износ: „700.000“ замењује се износом од „500.000“;
Позиција 173, Функционална класификација 620, економска класификација 425 –Подизање шумских
појасева износ: „2.500.000“ замењује се износом од „1.500.000“.
Укупно за ПА 0001 - Управљање заштитом животне средине, износ: „3.500.000“, замењује се износом
„2.300.000“.
Програмска активност 0004 – Управљање отпадним водама, Функционална класификација 620,
вршиће се следеће измене:
Позиција 174, економска класификација 425 –Управљање и пречишћавање отпадних вода износ:
„2.500.000“ замењује се износом од „1.500.000“.
Укупно за ПА 0004 - Управљање отпадним водама износ: „2.500.000“, замењује се износом „1.500.000“.
Програмска активност 0005 – Управљање комуналним отпадом, Функционална класификација
620, вршиће се следеће измене:
Позиција 175, економска класификација 425 – Управљање комуналним отпадом у свим Месним
заједницама износ: „2.500.000“ замењује се износом од „ 1.500.000“.
Укупно за ПА 0005 - Управљање комуналним отпадом износ: „2.500.000“, замењује се износом
„1.500.000“.
Укупно за програм 6 - Заштита животне средине, Јавно предузеће „Полет“ Пландиште износи од:
„8.500.000“ замењује се износом од „5.300.000“.
Укупно за Главу 4.00. – Општинска управа општине Пландиште, износ: „472.371.136“ замењује се
износом „539.042.925“.
Раздео 4, глава 4.01, Програм 8 – Предшколска установа, Предшколска установа општине
Пландиште „Срећно детињство“, Програмска активност 0001 – Функционисање Предшколских
установа, Функционална класификација 911, вршиће се следеће измене:
Позиција 181, економска класификација 421 – Стални трошкови износ „900.000“ 01 извор финансирања
замењује се износом „1.700.000“ 01 извор финансирања;
Позиција 183, економска класификација 423 –Услуге по уговору износ „700.000“ 01 извор финансирања
замењује се износом „1.300.000“ 01 извор финансирања;
Позиција 185, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „200.000“ 01 извор
финансирања замењује се износом од „400.000“ 01извор финансирања;
Позиција 186, економска класификација 426 – Материјал износ „2.000.000“ 01 извор финансирања
замењује се износом „2.900.000“.
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Укупно за Програм 8 – Предшколско образовање износ од „42.039.998“ замењује се износом
„44.539.998“.
Раздео 4, глава 4.02 – Развој културе, Програм 13: Развој културе – Културно образовни центар
„Вук Караџић“ Пландиште и Народна библиотека, Програмска активност 0001 – Функционисање
локалних установа културе, Функционална класификација 820, вршиће се следеће измене:
Позиција 196 економска класификација 421- Стални трошкови износ: „1.000.000“ замењује се износом
„1.200.000“;
Позиција 198, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.500.000“ замењује се износом
„2.200.000“;
Позиција 200, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање износ: „350.000“ замењује се
износом „500.000“;
Позиција 201, економска класификација 426- Материјал износ: „650.000“ замењује се износом „950.000“.
Укупно за ПА-0001 - Функционисање локалних установа културе износ: „13.135.912“замењује се
износом „14.485.912“.
Програмска активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Културно
образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште вршиће се следеће измене:
Позиција 206 еконмска класификација 423- Услуге по уговору износ: „1.650.000“ замењује се износом
„2.250.000“;
Позиција 208 економска класификациј 426- Материјал износ:“ 600.000“ замењује се износом „850.000“.
Укупно за ПА- 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва изхнос:“2.850.000“
замењује се износом „3.700.000“.
Укупно за програм 13 – Развој културе износ: „15.985.912“замењује се износом: „18.185.912“.
Раздео 4, глава 4.03, Месне заједнице, Програм 15 Локална самоуправа, Програмска активност
0002 – Месне заједнице, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:
Позиција 212 економска класификација 421 – Стални уговори износ „670.000“ замењује се износом
„970.000“;
Позиција 214 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања износ „2.694.336“ замењује
се износом „5.244.336“;
Позиција 215 економска класификација 426 - Материјал износ „2.070.000“ замењује се износом
„2.820.000“.
Укупно за ПА 0002 – Месне заједнице износ: „6.471.212“ замењује се износом: „10.071.212“.
Укупно за све Месне заједнице – износ: „6.471.212“ замењује се износом: „10.071.212 “.
Укупно за Главе: 4.00, 4.01, 4.02 и 4.03 износ: „569.788.259 “ замењује се износом „611.840.047“.
Укупно за Раздео 4 износ од „569.788.259 “ замењује се износом „611.840.047“
Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3 + 4) износ: „591.158.212“ замењује се износом: „633.310.000“.
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Члан 9.
Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (ПРВИ
ДОПУНСКИ БУЏЕТ) доставити Министарству финансија и Управи за трезор.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине
Пландиште“.
Oбразложење
Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за
2019. годину садржан је у члану 63. 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, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), где је регулисано да Скупштина општине доноси општински буџет за
период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет.
Фискалном годином сматра се период од 12 месеци у раздобљу од 01. јануара до 31. децембра
календарске године а одлука је донета у складу са Статутом општине Пландиште, предвиђена је законска
могућност доношења допуског буџета у току једне фискалне године, односно измене и допуне постојеће
донете Одлуке о буџету за текућу годину уколико се укаже потреба за доношење оваквих измена, односно
ако се приходи и расходи смањују или повећавају у односу на првобитно пласирану масу у основној Одлуци
или остаје на истом нивоа а изврши се само прерасподела средстава. На основу напред наведеног у Oдсек
за финансије и буџет, привреду и ЛЕР припремљен је нацрт Одлуке о буџету локалне власти који је
достављен надлежном извршном органу локалне власти ради утврђивања предлога, односно Председнику
општине и Општинском већу које утврђује предлог Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину и
доставља га Скупштини општине, као највишем органу локалне власти овлашћеном за доношење буџета,
ради разматрања и усвајања.
Дакле, актом о буџету утврђује се и одобрава висина апропријација за буџетског корисника независно од
висине наведене у Предлогу финансијског плана тог корисника, па самим тим, предлог финансијског плана
не представља и финансијски план за извршење апропријација по буџету.
Након доношења Одлуке о буџету за 2019. године, односно ребаланса буџета финансијски план буџетског
корисника треба да се усклади са апропријацијама утврђеним у буџету, у складу са чланом 50. Закона о
буџетском систему, у року од 45. дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, који треба да се усвоји од
стране надлежних органа након чега требована средства из општинског буџета могу да се троше у складу са
наменама утврђеним у финансијском плану који је усклађен са буџетом.
Одлука о буџету општине Пландиште има разлику између извора финансирања 01 и 07 у приходном и
расходом делу у износу од 480.000 динара. Износ од 480.000 у приходном делу исказан је на извору
финансирања 07 (економска класификација 911 451 Примања од задуживања од пословних банака у
износу од 30.000.000 а у расходном делу је приказан у масу средстава извора 01.
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Приходи и примања буџета
У приходном делу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину
планирана маса средстава текућих прихода и примања, као и прихода од задуживања износи 633.310.000
динара.
У табеларном прегледу приказане су врсте прихода с процењеним износом остварења као и структура
учешћа појединих прихода у укупним приходима:
Р.б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Група прихода
Порез на дохадак, добит и капитална добра
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Трансфери од других нивоа власти
Приход од имовине
Приход од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска корист
Мешовити неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године за финансирање пројекта из ЕУ
Примања од продаје непокретности
Примања од задуживања
Нераспоређен вишак прихода и примања
Укупно:

Износ
116.495.040
57.400.000
12.830.000
3.300.000
270.806.000
84.060.000
18.010.000
2.800.000
1.500.000
50.500.000

Структура %
18,39
9,06
2,03
0,52
42,76
13,27
2,84
0,44
0,23
7,97

8.800.000
0
6.808.960

1,39

633.310.000

100

Група прихода: порез на доходак, добит и капиталне добитке у буџету учествује са 18,39%. У овој групи
прихода највећи проценат чине приходи од пореза на зараде за који се процењује да ће се остварити у
наредној години у износу од 116.495.040 динара док за порез на приходе од самосталних делатности
остварење се процењује на износ од 8.500.000 динара, порез на земљиште у износу од 1.800.000 динара као
и порез на остале приходе у износу од 6.500.000 динара.
Од пореза на имовину у буџет у 2019. године очекује се остварење од 57.400.000 динара што износи
9,06%, а од тога порез на имовину обавезника који воде и не воде пословне књиге у износу од 41.000.000
динара, порез на наслеђе и поклон по решењу пореске управе у износу од 2.000.000 динара, док од пореза
на пренос апсолутних права на непокртеност остварује се 11.500.000. динара. У порезима на добра и услуге
највеће учешће заузима такса и накнада за моторна возила 5.500.000,00 и посебна накнада за заштиту
животне средине које остварење се процењује на износ од 7.000.000,00 динара, док за друге порезе издваја
се 3.300.000 динара за комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору.
Од стране Републике општинама се одређују годишња трансферна средства која се објављују у оквиру
Закона о буџету РС за 2019.годину. Општини Пландиште задржана је висина трансферних средстава и у
2019. години, односно у износу од 179 милиона динара што чини 28,26%..
Текући наменски трансфер у ужем смислу од стране Републике и АП Војводина планирају се у укупном
износу од 91.806.000 динара што чини 14,50%..
Средстава остварена од давања у закуп учествују са 16,12% највећи проценат чини закуп пољопривредног
земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини који се планира у износу од 80.000.000
динара, као и приходи од давања у закуп непокретности грађевинског земљишта, односно коришћења
непокретности планирају се средства у износу од 12.200.000 динара.
Повраћај средстава из ИПА фондова за реализацију два пројекта прекограничне сарадње са Румунијом
планира се у износу од 50.500.000 динара.
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Расходи и издаци
Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (Први
допунски буџет) буџет се планира на вишем нивоу за 42.151.789 дин у односу на усвојен буџет општине
Пландиште за 2019. годину и износиће како је напред наведено из разлога прерасподеле апропријација као
и повећање односно смањење оних апропријација где је недовољно планирано Одлуком о буџету за 2019.
годину
Буџет општине Пландиште за 2019. годину је повећан пре него што је урађен Предлог Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (Први допунски буџет) у износу
од 80.158.212 динара Решењем о повећању апропријација односно прилива средстава од других нивоа
власти на основу:
1. Уговора о суфинансирању јединице локалне самоуправе за израду пројектно техничке
документације између Министарства привреде и општинске управе Пландиште за Пројекат
„Изградња постројења за прераду воде за пиће на водозахвату водовода у Пландишту“, број: 40100-1514/2018-11 од дана 11.јула 2018. године и наш број:401-147/2018-II од дана 20.јула 2018.
године и Уговора између општинске управе Пландиште и ДОО „ ХИДИНГ“ број:11/2018 од 12. јуна
2018. године и наш број: 4-191/2018- II од дана 04. јуна 2018. године у износу од 1.338.960,00 динара;
2. Уговора о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у
области локалног и регионалног економског развоја, број: 136-401-381/2019-03/1 од дана 18.02.2019.
године и наш број: 401-36/2019-II од дана 18.02.2019. године, повећавају планиране приходе на
економској класификацији 733252 - Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од АП
Војводина у корист нивоа општине у укупном износу од 39.987.363,24 динара;
3. Уговора о финансирању радова на реконструкцији објекта на којем право коришћења има Дом за
душевно оболела лица „1 Октобар“ Стари Лец у Старом Лецу бр. 4-215/2018-II од 27.06.2018 године
и III привремене ситуације бр. 19-304-000011 од 31.01.2019 године, повећавају планиране приходе
на економској класификацији 733154 - Текући наменски трансфер, у ужем смислу од Републике у
корист нивоа општине у износу од 1.116.968,26 динара;
4. Уговора о финансирању радова на реконструкцији објекта на којем право коришћења има Дом за
душевно оболела лица „1 Октобар“ Стари Лец у Старом Лецу бр. 4-215/2018-II од 27.06.2018 године
и II привремене ситуације бр. 18-304-000124 од 14.12.2018 године, повећавају планиране приходе
на економској класификацији 733154 - Текући наменски трансфер, у ужем смислу од Републике у
корист нивоа општине у износу од 1.254.162,03 динара;
5. Уговора о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у
области водоснабдевања и заштите воде, број: 136-401-379/2019-03/1 од дана 18.02.2019. године и
наш број: 401-35/2019-II од дана 18.02.2019. године, повећавају планиране приходе на економској
класификацији 733252 - Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од АП Војводина у корист
нивоа општине у укупном износу од 36.310.758,00 динара;
6. Уговора о финансирању реализације пројекта: „ Глас младих “ број: 116-401-6970/2018-03 од дана
19.12.2018. године и наш број: 401-184/2018-II од дана 25.12.2018. године и Решења о додели
средстава за финансирање реализације пројекта: „ Глас младих “ број: 116-401-6970/2018-03 од
дана 24.12.2018. године, повећавају планиране приходе на економској класификацији 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, у ужем смислу, средства добијена од
Покрајинског секретаријата за спорт и омладин у корист нивоа општине у износу од 150.000,00
динара.
У предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину (Први допунски буџет)
највеће промене су се десиле у разделу 4. Oпштинска управа где су урађене прерасподеле између
апропријација као и повећање односно смањење оних апропријација где је недовољно планирано Одлуком
о буџету за 2019. годину и то: (Стални трошкови 5.000.000, Услуге по уговору 2.000.000, Специјализоване
услуге 2.000.000, Текуће поправке и одржавање 4.000.000, Судске казне 6.000.000, Крадит 14.000.000,
Израда пројекта – Реконструкција 3 зграде ЈЛС 1.500.000, Пројекат изградња капеле у Великом Гају
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5.000.000, Пројекат – Радови на реконструкцији објекта за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец и
стручни надзор Објекат 1 2.134.749, Одвоз отпада- уклањање дивље депоније 500.000 и др.)
Такође урађене су прерасподеле између апропријација и повећање односно смањење оних
апропријација где је недовољно планирано Одлуком о буџету за 2019. године Односно Првим ребалансом
буџета односно због повећаног прилива средстава, за кориснике средстава буџета како директног тако и
индиректних корисника буџета односно корисника субвенција, дотација, донација и трансфера (ОШ „Доситеј
Обрадовић из Пландишта, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, ОШ „Јован Јовановић Змај“
Хајдучица, Центар за социјални рад и Дом здравља „1. октобар“ Пландиште и Индиректне кориснике буџета
општине Пландиште (Предшколска установа „Срећно детињство“ Пландиште, Културно образовни центар
„Вук Караџић“ из Пландишта и Месне заједнице) како је то приказано у описном делу Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету за 2019. годину (Први допунски буџет) и то за: (Основна школа „Доситеј
Обрадовић“ Пландиште 2.140.000, Дом здравља „1. Октобар“ Пландиште 10.246.212 где је највећи део
средстава повећан за судске казне и опремање исте, Предшколска установа „Срећно детињство“ 2.500.000,
Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште 2.200.000, Месне заједнице 3.600.000).
Како приходни тако и расходни део је планиран у износу од 633.310.000 динара, како је то приказано у
Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину (Први допунски
буџет) у оквиру следећих раздела:
•
•
•
•

Раздео 1 – Скупштине општине Пландиште у износу од 8.429.396;
Раздео 2 – Општинско Веће општине Пландиште у износу од 2.400.000;
Раздео 3 - Председник општине Пландиште у износу од 10.640.557;
Раздео 4 – Општинкса управа општине Пландиште у износу од 611.840.047.

Функционална, програмска класификација и класификација према изворима финансирања
Расходи су планирани у складу са Упутством за припрему буџета а 2019. годину у коме је, између
осталог наглашено да до 2020. године предвиђено је да се заокружи процес постепеног увођења родно
одговорног буџетирања за све буџетске кориснике на свим нивоима власти, сходно члану 16. став 1. Закона
о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 103/2015), путем плана
његовог постепеног увођења који доноси покрајински секретаријат за финансије, односно орган надлежан за
буџет јединице локалне самоуправе.
Имајући у виду наведену законску одредбу за 2019. годину надлежни орган локалне власти на
годишњем нивоу донеће план за увођење родно одговорног буџетирања којим ће одредити кориснике
буџетских средстава који ће у својим финансијским плановима дефинисати најмање један родно одговоран
циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправости између
жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма или програмских активности . Напомињемо да ће се
циљеви и индикатори у наведеном плану за родно одговорно буџетирање концентрисани у програму 14 Спорт и омладина (одређен износ средстава који се спортским клубовима додељује по конкурсу биће
унапред опредељен за женске спортске клубове) и у програму 13 - Развој културе (одређен износ средстава
који не намењен на ек. кл. 481 за расподелу удружењима у култури биће опредељен удружењима жена са
циљем поспешивања домаће радиности) као и у Програму 11 односно Пројекат „Локална подршка
самосталном животу особа са инвалидитетом“ пружање услуга 9 месеци ( запошљавање 10 сеоских
домаћина и 10 сеоских домаћица).
Дакле, осим економске класификације прихода и расхода које су у табеларним прегледима
приказане у општем делу Одлуке о буџету, као и табеле инвестиционих улагања односно улагања
средстава у току 2019. године у класу 5 али и расходи у складу са програмском и функционалном
класификацијом као и по изворима финансирања који преглед је приказан након табеларног дела Посебни
део буџета који садржи обједињене финансијске планове буџетских корисника и планираних трансфера
према другим нивоима власти која су планирана на контима економске класификације 463 и 464.
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Приказ класификације расхода (рекапитулација свих расхода) према функционалној намени средстава
изгледа овако:
Функционлакна класификација
090
110
130
160
170
220
360
410
421
451
473
474
560
620
640
721
760
810
820
830
840
860
911
912
920

Средства из буџета

Социјална помоћ неквалификована на другом месту
Извршни и законодавни органи
Опште услуге
Опште јавне услуге и истраживања
Трансакције везане за јавни дуг
Цивилна одбрана
Јавни ред и безбедност некласификовано на другом месту
Општи економски и ком.послови
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Друмски саобраћај
Туризам
Вишенаменски развојни пројекти
Заштита животне средине
Развој заједнице
Улична расвета
Опште медицинске услуге
Здравство некласификовано на другом месту
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе
Услуге емитовања и штампања
Верске и остале услуге заједнице
Рекреација спорт, култура и вере
Предшклско образовање
Основно образовање
Средње образовање
УКУПНО

44.856.811
21.469.953
133.028.226
90.619.970
20.450.000
1.300.000
2.000.000
4.380.000
27.900.000
60.292.118
1.430.000
14.132.800
12.720.000
14.500.000
11.790.000
23.491.212
14.610.706
9.200.000
18.585.912
5.650.000
3.000.000
3.810.000
44.539.998
50.763.000
13.400.000
633.310.000

Што се тиче програмске класификације буџетских расхода треба напоменути и то, да почев од
Одлуке о буџету за 2015. годину приступило се изради програмског буџета а у складу са одредбама Закона о
буџетском систему, јер према члану 112. овог Закона прелазних и завршних одредби, прописано је да
одредбе овог Закона, које се односе на програмски део буџета, примењиваће се поступним увођењем за
поједине кориснике средстава буџета Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти од 2015.
године, како је то и учињено у општинама први пут у 2015. години.
Програмски буџет класификује расходе према надлежностима корисника и приказује у које сврхе се
средства троше, на који начин је таква потрошња повезана са стратешким циљевима и какви резултати се
остварују улагањем одређеног износа средстава у поједине програме, програмске активности или пројекте а
реализација средстава указује какав је крајњи резултат тих улагања, што указује на чињеницу да је
програмски буџет окренут ка резултатима који се желе постићи тим улагање, па је транспарентнији у односу
на ранији буџет, када су се расходи приказивали линеарно а који је био усредсређен на расходе по
економским класификацијама. Дакле, програмски буџет распоређује буџетска средства према намени.
Овако представљени расходи омогућавају лакше праћење ефеката утрошених средстава и евалуацију да
ли се средства троше у складу са циљевима који се желе постићи.
У следећем табеларном прегледу приказани су програми, програмске актиносту, пројекти са
циљевевима и индикаторима за 2019. годину:
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Број: 10

18.04.2019.

Стр -189-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 10

18.04.2019.

Из табеларног прегледа се може закључити да је у оквиру 17 програма планирано 51 програмских
активности, као и 25 пројекат корисника буџетских средстава, такође 17 програма са 112 постављена циља и
147 постављена индикатора учинка.
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину заснована је на
реалним пројекцијама како прихода тако и расхода и као таква предлаже се Скупштини општини да је усвоји
како је то дато у материјалу.
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