СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXV

Број 36

05.12.2019.

Годишња претплата
2100,00 динара

245.
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 , 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 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 05.12.2019. године
донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ (
ЧЕТВРТИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ)
I – ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2019. Годину („Службени лист општине Пландиште“, бр.
29/2018, 10/2019 и 15/2019 и 29/2019 ) у члану 1. У тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу
продаје нефинансијске имовине износ: „692.143.167“ замењује се износом: „710.595.255“.
У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: „692.143.167 “ замењује
се износом: „710.595.255 “
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:
„123.645.466 “ замењује се износом: „126.697.554“
Економска класификација 711111 – Порез на зараде износ: „103.755.466 “ замењује се износом:
„106.607.554“;
Економска класификација 711122 – Порез на приход од са. Делатности – паушално износ: „2.800.000 “
замењује се износом: „3.000.000“.
Укупно економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „61.400.000“ замењује се
износом: „63.900.000“
Економска класификација 713122 – Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге износ од:
„20.000.000“ замењује се износом „21.000.000“;
Економска класификација 713311 – Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе износ од:
„2.000.000“ замењује се износом „3.000.000“.
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Економска класификација 713423 – Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловилима, по решењу Пореске управе износ од: „1.500.000“ замењује се износом
„2.000.000“.
Додаје се нова економска класификација 732 000 – Текуће дотације од међународних
организација за износ од: „820.412“
Додаје се нова економска класификација 732151 – Текуће дотације од међународних организација у
износу од: „820.412“.
Укупна економска класификација 741 000 – Приход од имовине износ: „94.260.000замењује се
износом: „94.360.000“.
Економска класификација 741516 – Накнада закоришћење минералних сировина и геотермалних
ресурса када се експлоатација врши на тероторији аутономне покрајине износ од : „4.000.000“ замењује се
износом од „4.100.000“.
Укупна економска класификација 742 000 – Приходи од продаје добара и услуга износ од
„19.910.000 “ замењује се износом од „23.910.000“
Економска класификација 742251 – Општинске административне таксе износ од: „450.000“ замењује се
износом од „4.450.000“.
Укупна економска класификација 811 000 – Примања од продаје непокретности износ од
„10.800.000“ замењује се износом од „16.800.000“.
Економска класификација 811151– Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине износ од
„1.700.000“ замењује се износом од 7.700.000“.
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.
Кл.
1
410
411
412
413
414
415
416

ПЛАН РАСХОДА
Назив конта

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

82.610.191

424

Специјализоване услуге

19.750.162

425

Текуће поправке и одржавање

68.534.580

426

Материјал

22.041.111

380.000

22.421.111

УКУПНО

231.919.254

5.853.247

237.772.501

440

ОТПЛАТА КАМАТА

3

План расхода
из других
извора
4

5

80.701.005
13.818.767
620.000
3.445.000
4.784.715
1.071.638
104.441.125

2.809.392
513.600

3.322.992

83.510.397
14.332.367
620.000
3.445,000
4.784.715
1.071.638
107.764.117

36.118.610

500.000

36.618.610

2.864.600

2.864.600
2.473.247

85.083.438
19.750.162

2.500.000

71.034.580
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1.059.730

1.059.730

1.059.730

1.059.730

450

СУБВЕНЦИЈЕ

451

Субвенције јавних нефинансијским корпор.

0

0

454

Подстицај за предузетнике

0

0

УКУПНО

0

0

460

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

463

Трансфери ослалим нивоима власти

55.979.282

464

Трансфери ослалим нивоима власти

27.666.165

УКУПНО

83.645.447

492.000

84.137.447

492.000

56.471.282
27.666.165

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

465

Остале текуће дотације и трансфери

8.109.000

277.008

8.386.008

УКУПНО

8.109.000

277.008

8.386.008

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

31.208.287

4.117.713

35.326.000

УКУПНО

31.208.287

4.117.713

35.326.000

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

481

Донације невладиним организацијама

482

Порези, казне и таксе

483

Новчане казне и пенали

485

Накнада штете

21.115.000

21.115.000

480.000

480.000

22.950.000

22.950.000

471.700

471.700

45.016.700

45.016.700

Средства резерве

7.317.530

7.317.530

УКУПНО

7.317.530

7.317.530

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

ОСНОВНА СРЕДСТВА

511

Изградња објеката

39.874.631

108.840.308

148.714.939

512

Машине и опрема

3.794.810

527.473

4.322.283

513

Остала основна средства

1.950.000

515

Нематеријална имовина

8.100.000

28.000

8.128.000

53.719.441

109.395.781

163.115.222

УКУПНО

1.950.000

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611

Отплата кредита-главница

20.700.000

20.700.000

УКУПНО

20.700.000

20.700.000

УКУПНИ РАСХОДИ

587.136.514

Члан 4.
Члан 4. План расхода по програмима мења се и гласи:

123.458.741

710.595.255
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ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
р.бр.

бр. Прог.
Акт.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1101
1102
1501
1502
0101
0401
0701
2001
2002
2003
0901
1801
1201
1301
0602
2101
0501

Број и назив програма

Износ у динарима

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
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:

12.322.800
105.432.834
4.180.000
1.400.000
19.044.810
8.500.000
58.742.118
48.345.818
50.864.693
14.550.000
48.317.188
28.966.165
33.464.964
14.580.000
218.677.393
28.466.472
14.740.000
710.595.255

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

710.595.255
703.336.295
7.258.960
686.536.295
207.907.554
126.697.554
63.900.000
14.010.000
3.300.000

74+77+78

2. Непосредни приходи

176.170.000

321
7
71
711
713
714

7411
3
4
5

8
731+732
733

1
2
3
4

4
41
42
44
45

2.1. Од тога наплаћене камате
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

16.800.000
820.412
301.638.329
710.595.255
526.780.033
107.764.117
237.772.501
1.059.730
0
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92

Трансфери осталим нивоима
Права из социјалног осигурања
Остали расходи
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
III БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (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

92-62

VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ
КРЕДИТА
И
НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
(IV-V)

91
911

8.386.008
35.326.000
52.334.230
84.137.447
163.115.222
13.441.040

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

20.700.000
20.700.000

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 –ДЕФИЦИТ
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

0

703.336.295
689.895.255
13.441.040
13.441040

20.700.000
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Члан 6.
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

1

2

3

4

5

0602

0001

511

3.000.000

1101

0001

511

1.000.000

1101

0001

511

870.000

1101

001

511

2.100.000

1101

001

511

0

1101

0001

511

350.000

1101

0001

511

2.150.000

1101

001

511

100.000

1101

0001

511

0

1101

0001

511

0

1101

0001

511

0

1101

0001

511

0

1101

0001

511

300.000

1101

0001

511

0

1101

0001

511

1.000.000

511
511

511

511
511

511

511
511

511

511

511

511
511

511
511

Капиталне инвестиције
Зграде и грађевински објекти – куповина
куће за социјалне групе
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
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 –

Конто на
3. Нивоу

2019

2020

2021

7

8

9
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Израда пројекта –
Мреже атарских путева
Пројектно планирање –
Израда пројекта Пропуст 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 –
Реконструкција водоводне мреже
Израда
пројектне
документације
Предшколска установа
Завршетак изградња капеле у
Барицама
Изградња капеле у Великом Гају
Проширење гробља Пландиште
Санација чворишта на водоводној
мрежи у Пландишту – Прва фаза
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УКУПНО 511:

148.714.93
9

512

2.337.473

Санација чворишта на водоводној
мрежи у Пландишту – Друга фаза
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 локаног пута Б.
Соколац-Милетићево-Марковићево
Санација основне школе Доситеј
Обрадовић одељење Маргита и
фискултурна сала ( ПДВ-е)
Санација основне школе Доситеј
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

Машине и опрема
Машине и опрема

Број: 36
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Опрема за саобраћај
Машине и опрема
ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ „ Ј.Ј.Змај“,
ОШ „Ј.С.Поповић“
Центар за социјални рад
Машине и опрема
Дом здравља
Машине и опрема
Предшколска установа
КОЦ и Народна библиотека Месне
заједнице
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
Нематеријална имовина
Јавно
приватно
партнерство
„Реконструкција, модернизација и
одржавање јавне расвете у насељеним
местима општине Пландиште“
Набавка књига и других публикација за
јавне општинске и градске библиотеке у
АП Војводине у 2019. години
Књиге за библиотеку

Број: 36
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7.400.000

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
У Посебном делу у члану 8. вршиће се следеће измене:
У члану 9. у ставу 1. износ: „ 692.143.167 “ замењују се износом „710.595.255“
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 измене:

7.400.00
0

7.400.00
0
7.400.00
0
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Позиција 1, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ од: “2.087.909“замењује се
износом од „2.082.366“;
Позиција 2, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ од: “359.130
“замењује се износом од „357.232“;
Позиција 5, економска класификација 423 – Услуге по уговору од: “9.340.000“замењује се износом од
„8.540.000“;
Позиција 6, економска класификација 426 – Материјал износ од: “160.000“замењује се износом од
„360.000“;
Позиција 7, економска класификација 465– Остале текуће дотације по закону износ од: “325.000“замењује
се износом од „255.000“.
Укупно за ПА-0001 - Функционисање скупштине износ: „13.013.739 “ замењује се износном од
„12.336.298“.
Укупно за Раздео 1 износ од „13.013.739 “ замењује се износом „12.336.298“ .
Раздео 2 – Општинско веће општине Пландиште, Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе, Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, Функционална
класификација 110, вршиће се измене:
Позиција 10, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: “2.950.000 “замењује се износом
од „3.050.000“;
Укупно за ПА-0002 - Функционисање извршних органа износ: „3.050.000 “ замењује се износном од
„3.150.000“.
Укупно за Раздео 2 износ од „3.050.000 “ замењује се износом „3.150.000“.
Раздео 3 – Председник општине Пландиште, Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе, Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, Функционална
класификација 110, вршиће се измене:
Позиција 12, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ од: “7.208.960 “замењује
се износом од „7.350.513“;
Позиција 13, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ од:
“1.245.397 “замењује се износом од „1.262.661“;
Позиција 18, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ од:
877.000“замењује се износом од „687.000“.
Укупно за ПА-0002 - Функционисање извршних органа износ: „13.011.357 “ замењује се износном од
„12.980.174“.
Укупно за Раздео 3 износ од „13.011.357 “ замењује се износом „12.980.174 “ .
Раздео 4 – Општинска управа општине Пландиште, Програм 15 – Локална самоуправа,
Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функционална класификација 130, вршиће се измене:
Позиција 19, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ од: “38.284.300 “замењује
се износом од „38.069.720“;
Позиција 20, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ од:
“6.508.596 “замењује се износом од „6.528.796“;
Позиција 22, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима износ од: “1.700.000“
замењује се износим од „2.700.000“;

Стр -1016-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 36

05.12.2019.

Позиција 24, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи износ од:
“460.000,00“ замењује се износом од „760.000“;
Позиција 25, економска класификација 421 – Накнаде за запослене износ од: “27.625.190 “ замењује се
износом од „28.125.190“;
Позиција 26, економска класификација 422 – Трошкови питовања износ од: “750.000 “ замењује се
износом од „950.000“;
Позиција 27, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: “20.750.000 “ бзамењује се
износом од „24.250.000“;
Позиција 28, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ од: “8.191.000 “ замењује се
износом од „12.691.000“;
Позиција 29, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ од: “9.180.000 “
замењује се износом од „10.180.000“;
Позиција 30, економска класификација 426 – Материјал износ од: “7.000.000“ замењује се износом од
„8.500.000“;
Позиција 31, економска класификација 441 – Отплате домаћих камата износ од: “39.730“ замењује се
износом од „59.730“;
Позиција 32, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ од: “4.700.000 “
бзамењује се износом од „4.320.000“;
Позиција 34, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда износ од:
“21.750.000 “ замењује се износом од „22.750.000“;
Додаје се нова позиција 34/1, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти за износ од
„3.000.000“;
Позиција 36, економска класификација 512 – Машине и према износ од: “6.310.000“ замењује се износом
од „1.810.000“.
Укупно за ПА - 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина износ: „156.548.816 “
замењује се износном од „167.994.436“.
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, Функционална класификација 160, вршиће
се измене:
Позиција 44, економска класификација 499 – Текућа резерва износ од: “5.519.230 “ замењује се износом
од „4.912.530“.
Укупно за ПА - 0009 – Текућа буџетска резерва, износ: „5.519.230 “ замењује се износном од „4.919.530“.
Укупно за Програм 15 – Локална самоуправа износ „187.783.046” замењује се износом „198.621.966“.
Програм 1 – Локални развој просторног планирања, Програмска активност 0001 – Просторно и
урбанистичко планирање, Функционална класификација 474, вршиће се следеће измене:
Позиција 50, економска класификација 511 – Израда пројекта ( Капела Маргита, Велики Гај, Хајдучица и
Стари Лец ) износ: „720.000“замењује се износом од „870.000“;
Позиција 53, економска класификација 511 – Израда пројекта (Реконструкција „Завичајне куће“ у
Пландишту ) додаје се износ од „350.000“;
Позиција 55, економска класификација 511 – Израда пројекта (Санација спортских терена у кругу ОШ „
Доситеј Обрадовић“ ) додаје се износ од „100.000“;
Позиција 62, економска класификација 511 – Израда пројекта (Изградња тротоара у Великој Греди)
износ: „275.000“замењује се износом од „300.000“;
Позиција 67/3, економска класификација 511 – Израда пројекта (Реконструкција фискултурне сале ОШ
Доситеј Обрадовић Јерменовци) износ: „360.000“ брише се;
Позиција 67/4, економска класификација 424 – Специјализоване услуге ( Анализа стања канализационих
система општине Пландиште износ: „1.200.000“ брише се;

Стр -1017-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 36

05.12.2019.

Позиција 67/5, економска класификација 511 – Израда пројекта ( Реконструкција водоводне мреже )
износ: „6.000.000“ брише се.
Укупно за ПА-0001 - Просторно и урбанистичко планирање износ: „18.257.800“ замњује се износом од
„11.322.800“.
Укупно за Програм 1 – Локални развој просторног планирања, износ „19.257.800 “ замењује се износом
од „12.322.800“.
Програм 2 – Комунална делатност, Програмска активност 0004 – Зоохигијена Функционална
класификација 160, вршиће се следеће измене:
Позиција 73, економска класификација 421 – Стални трошкови (Услуге дератизације) износ: „3.288.000
“замењује се износом од „2.788.000“;
Позиција 75, економска класификација 485 – Накнаде штете износ: „300.000 “замењује се износом од
„400.000“.
Укупно за ПА-0004 - Зоохигијена износ: „7.508.000“ замењује се износом од „7.108.000“.
Укупно за програм 2 – Комунална делатност , износ од „53.698.758 “ замењује се износом „53.298.758“.
Програм 5 - Развој пољопривреде, Програмска активност 0001 – Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници, Функционална класификација 421, вршиће се
следеће измене:
Позиција 93, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „500.000“ брише се.
Укупно за ПА-0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници износ:
„19.544.810 “ замењује се износом од „19.044.810“.
Укупно за програм 5 – Развој пољопривреде износ од „19.544.810 “ замењује се износом „19.044.810 “.
Програм 6 - Заштита животне средине, Програмска активност 0006 – Управљање осталим
врстама отпада, Функционална класификација 560, вршиће се следеће измене:
Позиција 99, економска класификација 421 – Стални трошкови ( анимални отпад ) износ „500.000“
замењује се износом од „350.000“.
Укупно за ПА-0006 Управљање осталим врстама отпада износ: „2.400.000“ замењује се износом
„2.250.000“.
Укупно за програм 6. Заштита животне средине износ: „2.600.000“ замењује се износом „2.450.000“.
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност 0002
– Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функционална класификација 451, вршиће
се следеће измене:
Позиција 102, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ „8.500.000“ замењује
се износом од „6.000.000“;
Позиција 103, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ „1.350.000“ замењује
се износом од „2.350.000“.
Укупно за ПА-0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре износ: „10.350.000“
замењује се износом „8.850.000“.
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Додаје се нови Пројекат П/0701-05 – Сређивање простора око објекта Комесеријата за избеглице,
Функционална класификација 451:
Додаје се нова позиција 108/5, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање за износ
од: „2.500.000“ 07 извор финансирања;
Додаје се нова позиција 108/6, економска класификација 423 – Услуге по уговору ( стручни надзор ) за
износ од: „50.000“ 01 извор финансирања.
Укупно за Пројекат П/0701-05 – Сређивање простора око објекта Комесеријата за избеглице износи:
„2.550.000 “.
Укупно за Програм 7 – Оргаснизација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износ „57.692.118 “
замењује се износом „58.742.118“.
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:
„41.783.000 “ замењује се износом „43.430.000 “.
Пројекат П/2002-02 – Реконструкција основне школе „Доситеј Обрадовић“ одељење Велики Гај,
Функционална класификација 912, вршиће се следеће измене:
Позиција 115, економска класификација 423 – Услуге по уговору ( Стручни надзор ) износ: „1.000.000“
замењује се износом „600.000“;
Позиција 116, економска класификација 424 – Специјализоване услуге (Израда елабората енергетске
ефикасности ) износ: „360.000“ замењује се износом „180.000“;
Позиција 117, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема (Котао ) износ: „1.620.000“
замењује се износом „600.000“.
Укупно за П/2002-02 – Реконструкција основне школе „Доситеј Обрадовић“ одељење Велики Гај,
износ: „7.454.693“ замењује се износом „5.854.693 “.
Укупно за програм 9 – Основно образовање, износ од „50.817.693“ замењује се износом „50.864.693“.
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: „1.100.000 “
замењује се износом „1.400.000“.
Укупно за ПА-0001- Функционисање средњих школа износ: „14.250.000 “ замењује се износом
„14.550.000“.
Укупно за Програм 10 – Средње образовање, износ „14.250.000 “ замењује се износом „14.550.000“.
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: „4.215.000 “ замењује се
износом „4.575.000“.
Укупно за ПА-0005 Подршка реализацији програма Црвеног Крста износ: „4.215.000“ замењује се
износом „4.575.000“.
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Програмска активност 0007 – Подршка рађању и родитељству, Функционална класификација 090,
вршиће се следеће измене:
Позиција 128, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета ( вантелесна
оплодња ) износ: „500.000“ брише се.
Укупно за ПА 0007- Подршка рађању и родитељству износ „ 500.000 “ брише се.
Пројекат П/0901-01 – Новогодишњи и божићни пакетићи из система социјалне заштгите,
Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене:
Позиција 129, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту износ: „550.000“ замењује
се износом „650.000“.
Укупно за П/0901-01 – Новогодишњи и божићни пакетићи из система социјалне заштгите, износ:
„550.000“ замењује се износом „650.000“.
Програмска активност 0001 – Социјалне помоћи – Центар за социјални рад, Функционална
класификација 090, вршиће се следеће измене:
Позиција 134, економска класификација 463111 –Текући трансфери на нивоу Републике износ:
„12.220.932 “ замењује се износом „ 12.641.282“.
Укупно за ПА 0001- Социјалне помоћи - Центар за социјални рад износ „ 12.220.932 “ замењује се
износом „12.641.282“.
Укупно за програм 11 – Социијална и дечија заштита, износ од „47.936.838“ замењује се износом
„48.317.188“.
Програм 12 - Примарна и здравствена заштита, Програмска активност 0001 – Функционисање
установе примарне здравствене заштите – Дом здравља „1. Октобар“, функционална класификација
721, вршиће се следеће измене:
Позиција 135, економска класификација 464112 – Текуће дотације здравственим установама за
инвестиције и текуће одржавање износ: „22.856.642 “ замењује се износом „27.666.165“;
Укупно за ПА 0001- Функционисање установе примарне здравствене заштите – Дом здравља „1.
Октобар“, износ „ 22.856.642 “ замењује се износом „27.666.165“.
Програмска активност 0002 – Мртвозорство, функционална класификаија 721, вршиће се следеће
измене:
Позиција 136, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ од : „250.000“ замењује се
износом од „300.000“.
Укупно за ПА 0002- Мртвозорство износ „250.000“ замењује се износом „300.000“.
Укупно за програм 12 – Примарна и здравствена заштита износ „24.106.642 “ замењује се износом
„28.966.165“.
Програм 14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске
политике, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:
Позиција 151 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „50.000“ замењује се износом
„140.000“.
Укупно ПА 0005 – Спровођење омладинске политике износ „3.820.000“ замењује се износом „3.910.000“.
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Укупно за програм 14 – Развој спорта и омладине износ од „14.490.000“ замењује се износом
„14.580.000“.
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Пројекат П/0501-02 – Паметне
урбане услуге путем униформних стандарда квалитета јавне инфраструктуре за већ енергетску
ефикасност, функционална класификаија 640, вршиће се следеће измене:
Позиција 165 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „4.750.000 “ замењује се износом
„6.400.000“.
Укупно за Пројекат Пројекат П/0501-02 - Паметне урбане услуге путем униформних стандарда
квалитета јавне инфраструктуре за већ енергетску ефикасност износ од „5.140.000“ 0замењује се
износом од „6.790.000“.
Укупно за програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије износ од „13.090.000“
замењује се износом „14.740.000“.
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 2 –Комунална делатност, Програмска активност
0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, Функционална класификација 620, вршиће
се следеће измене:
Позиција 170, економска класификација 425 –Текуће поправке и одржавање износ од: „3.680.000“
замењује се износом од „4.400.000“.
Укупно за ПА 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене, износ: „3.680.000“замењује се
износом од „4.400.000“.
Укупно за програм 2 - Комунална делатност, Јавно предузеће „Полет“ Пландиште износи од:
„14.980.000“ замењује се износом од „15.700.000“.
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште , Програм 6 – Заштита животне средине, Програмска
активност 0001 – Управљање заштитом животне средине, Функционална класификација 560, вршиће
се следеће измене:
Позиција 171, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање ( Уређење паркова у
насељенм местима ) износ: „500.000“ замењује се износом од „900.000“.
Укупно за ПА 0001 - Управљање заштитом животне средине, износ: „2.500.000“, замењује се износом
„2.900.000“.
Програмска активност 0004 – Управљање отпадним водама, Функционална класификација 620,
вршиће се следеће измене:
Позиција 174, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање ( Управљање и
пречишћавање отпадних вода ) износ: „1.170.000“ замењује се износом од „ 1.500.000“.
Укупно за ПА 0004 - Управљање отпадним водама износ: „1.170.000“, замењује се износом „1.500.000“.
Програмска активност 0005 – Управљање комуналним отпадом, Функционална класификација
620, вршиће се следеће измене:
Позиција 175, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање (Управљање комуналним
отпадом у свим Месним заједницама ) износ: „1.150.000“ замењује се износом од „ 1.650.000“.
Укупно за ПА 0005 - Управљање комуналним отпадом износ: „1.150.000“, замењује се износом
„1.650.000“.
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Укупно за програм 6 - Заштита животне средине, Јавно предузеће „Полет“ Пландиште износи од:
„4.820.000“ замењује се износом од „6.050.000“.
Укупно за Јавно предузеће „Полет“ Пландиште износ од „56.234.076 “ замењује се износом од
„58.184.076“.
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 176, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ „24.947.262 “ 01 извор
финансирања замењује се износом „26.175.298“ 01 извор финансирања;
Позиција 177, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ
„4.245.066 “ 01 извор финансирања замењује се износом „4.463.901“ 01 извор финансирања;
Позиција 179, економска класификација 415 – Накнаде за запослене износ „1.332.500“ 01 извор
финансирања замењује се износом „1.443.715“ 01 извор финансирања;
Позиција 180, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи износ
„345.000“ 01 извор финансирања замењује се износом „246.638“ 01извор финансирања;
Позиција 181, економска класификација 421 – Стални трошкови износ „1.885.000 “ 01 извор
финансирања замењује се износом „1.935.420“ 01извор финансирања;
Позиција 182, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ „90.000“ 01 извор финансирања
замењује се износом „94.600“ 01извор финансирања;
Позиција 183, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ „1.617.000“ 01 извор финансирања
замењује се износом „1.714.999“ 01извор финансирања;
Позиција 184, економска класификација 424 – Специјализовене услуге износ „321.000“ 01 извор
финансирања замењује се износом „339.162“ 01извор финансирања;
Позиција 185, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ „400.000“ 01 извор
финансирања замењује се износом „436.044“ 01извор финансирања;
Позиција 186, економска класификација 426 – Материјал износ „4.011.000“ 01 извор финансирања
замењује се износом „4.107.041“ и додаје се нови износ „ 300.000“ 07 извор финансирања;
Позиција 187, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ „2.680.000“ 01
извор финансирања замењује се износом „2.080.000“ 01извор финансирања;
Позиција 188, економска класификација 511 – Израда пројектне документације износ „300.000“ 01 извор
финансирања замењује се износом „244.000“ 01извор финансирања.
Укупно за Програм 8 – Предшколско образовање износ од „46.938.828 “ замењује се износом
„48.345.818“.
Раздео 4, глава 4.02 – Развој културе, Програм 13: Развој културе – Коц и Народна библиотека,
Програмска активност 0001 – Функционисање Локалних установа културе, Функционална
класификација 820, вршиће се следеће измене:
Позиција 190 економска класификација 411- Плате и додаци запослених износ: „6.399.508 “ замењује се
износом „6.470.587“;
Позиција 191, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ:
„1.095.672 “ замењује се износом „1.109.877“;
Позиција 193, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима износ: „50.000 “ брише се“;
Позиција 195, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи износ:
„115.000 “ замењује се износом „65.000“;
Позиција 197, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ: „270.000 “ замењује се износом
„290.000“;
Позиција 198, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „3.000.000 “ замењује се износом
„3.450.000“;
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Позиција 201, економска класификација 426- Материјал износ: „1.250.000“ замењује се износом
„1.400.000“;
Позиција 202, економска класификација 465- Остале текуће дотације по закону износ: „734.000“ замењује
се износом „694.000“.
Укупно за ПА 0001- Функционисање Локалних установа културе износ „ 15.919.180 “ замењује се
износом „16.484.464“.
Програмска активност 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
Функционална класификација 820, вршиће се следеће измене:
Позиција 206, економска класификација 423 –Услуге по уговору износ: „2.650.000 “ замењује се износом
„3.050.000“;
Позиција 208, економска класификација 426 – Материјал износ: „1.050.000“ замењује се износом
„1.300.000“.
Укупно за 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва износ „ 5.390.000 “
замењује се износом „6.040.000“.
Укупно за Програм 13 – Развој културе – Коц и Народна библиотека износ од „21.309.180“ замењује се
износом „22.602.464“.
Раздео 4, глава 4.03, Месне заједнице, Програм 15, Локална самоуправа, Програмска активност
0002 – Месне заједнице, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:
Позиција 209 економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ „531.576 замењује се
износом „552.521“;
Позиција 211 економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене износ „116.000“ замењује
се износом „126.000“;
Позиција 212 економска класификација 421 – Стални уговори износ „1.240.000 “ замењује се износом
„1.100.000“;
Позиција 214 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања износ „8.568.536“ замењује
се износом „10.568.536“;
Позиција 215 економска класификација 426- Материјал износ „4.369.070“ замењује се износом
„5.119.070“;
Позиција 216 економска класификација 465- Остале текуће дотације по закону износ „63.000“ замењује се
износом „73.000“.
Укупно за ПА 0002 – Месне заједнице износ: „17.404.482“ замењује се износом: „20.055.427“.
Укупно за све Месне заједнице – износ: „17.404.482“ замењује се износом: „20.055.427 “.
Укупно за Главе: 4.00, 4.01, 4.02 и 4.03 износ од „665.868.071 “ замењује се износом „682.128.783 “.
Укупно за Раздео 4 износ од „665.868.071 “ замењује се износом „682.128.783“
Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3 + 4) износ од „694.943.167 “ замењује се износом „710.595.255“.
Члан 8.
Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (ЧЕТВРТИ
ДОПУНСКИ БУЏЕТ) доставити Министарству финансија и Управи за трезор.
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Члан 9.
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, 31/2019 и 72/2019), 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.
Приходи и примања буџета
У приходном делу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину
(Четврти допунски буџет) планирана маса средстава текућих прихода и примања, као и прихода од
задуживања износи 710.595.255 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.

Група прихода

Порез на дохадак, добит и капитална добра
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Текуће дотације од међународних
организација
Трансфери од других нивоа власти
Приход од имовине

Износ

Структура %

126.697.554
63.900.000
14.010.000
3.300.000

17,83
8,99
1,97
0,46

820.412

0,11

301.638.329
94.360.000

42,45
13,28
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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
Нераспоређен вишак прихода и примања
Укупно:
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23.910.000
2.800.000
3.500.000

3,38
0,39
0,49

51.600.000

7,26

16.800.000
7.258.960
710.595.255

2,37
1.02
100

Група прихода: порез на доходак, добит и капиталне добитке у буџету учествује са 17,83%. 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 106.607.554 динара док за порез на приходе од самосталних делатности
остварење се процењује на износ од 9.030.000 динара, порез на земљиште у износу од 1.800.000 динара као
и порез на остале приходе у износу од 9.000.000 динара.
Од пореза на имовину у буџет у 2019. године очекује се остварење од 63.900.000 динара што износи
8,99%, а од тога порез на имовину обавезника који воде и не воде пословне књиге у износу од 46.000.000
динара, порез на наслеђе и поклон по решењу пореске управе у износу од 3.000.000 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 6.680.000,00 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 25,19%.
Текући наменски трансфер у ужем смислу од стране Републике и АП Војводина као и Капитални
наменски трансфери планирају се у укупном износу од 122.638.329 динара што чини 17,26%.
Средстава остварена од давања у закуп учествују са 14,40% највећи проценат чини закуп
пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини који се планира у износу
од 90.100.000 динара, као и приходи од давања у закуп непокретности грађевинског земљишта, односно
коришћења непокретности планирају се средства у износу од 12.200.000 динара.
Расходи и издаци
Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (Четврти
допунски буџет) буџет се планира на вишем нивоу за 15.652.088 динара у односу на усвојен буџет општине
Пландиште за 2019. годину ( Трећи допунски буџет) и износиће како је напред наведено из разлога
повећања оних апропријација где је недовољно планирано Одлуком о буџету за 2019. годину – Трећи
допунски буџет.
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (Трећи допунски
буџет) је повећан пре него што је урађен Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Пландиште за 2019. годину ( Четврти допунски буџет) у износу од 2.104.046 динара Решењем о повећању
апропријација односно прилива средстава од других нивоа власти на основу:
1. Уговора о субвенцији од ИПА-е за финансирање пројекта РОРС 353 „Брига о менталном здрављу
за инклузивни развој заједнице“ бр. 78146 од 07.06.2019. године у износу од 292.939,25 динара
извор финансирања 07;.
2. Уговора о субвенцији од ИПА-е за финансирање пројекта РОРС 353 „Брига о менталном здрављу
за инклузивни развој заједнице“ бр. 78146 од 07.06.2019. године у износу од 527.472,90 динара
извор финансирања 07;.
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3. Уговора о финсирању средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење

грађевинских радова на реконструкцији објекта основне школе „Доситеј Обрадовић“ одељење
Велики Гај, бр. 4-120/2019-II од 10.05.2019. године у износу од 1.268.634,04 за обрачун ПДВ-а за
Другу привремену ситуацију- извор финсирања 07;
4. Решења о исплати новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно
расељених лица која су тренутно настањена на територији града, бр. 553-1310/2019-16 од
08.10.2019. године у износу од 15.000,00 динара извор финансирања 07.
У предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину (Четврти допунски буџет)
највеће промене су се десиле у разделу 4. Oпштинска управа,ЈП Полет Пландиште, ОШ „Доситеј
Обардовић“ Пландиште и Дом здравља „1.октобар“ Пландиште, Културно - образовни центар „Вук Караџић“
Пландиште, Месне заједнице 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:
- Општинска управа: Услуге по уговору 3.500.000, Судске казне 2.000.000, Материјал 1.500.000,
Зграде и грађевински објекти 3.000.000 и др.;
- ЈП Полет: Текуће поправке и одржавање ( Зимско одржавање, уређење паркова у насељеним
местима, управљање и пречишчавање отпадним водама и урављање комуналним отпадом у свим
Месним заједницама ) 1.230.000;
- ОШ „Доситеј Обардовић“ Пландиште: Услуге по уговору 460.000, Материјал 1.260.000 и др.;
- Дом здравља „1.октобар“ Пландиште: Новчане казне и пенали по решењу судова 4.009.523;
- Културно - образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште: Услуге по уговору 800.000, Материјал
350.000 и др.;
- Месне заједнице: Текуће поправке и одржавање 2.000.000 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 Трећим 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 (Општинска
управа Пландиште, ЈП „Полет Пландиште ) и Индиректне кориснике буџета општине Пландиште ( Народна
библиотека из Пландишта) како је то приказано у описном делу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
буџету за 2019. годину (Четврти допунски буџет).
Како приходни тако и расходни део је планиран у износу од 710.595.255 динара, како је то приказано у
Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину (Четврти допунски
буџет) у оквиру следећих раздела:
• Раздео 1 – Скупштине општине Пландиште у износу од 12.336.298;
• Раздео 2 – Општинско Веће општине Пландиште у износу од 3.150.000;
• Раздео 3 - Председник општине Пландиште у износу од 12.980.174;
• Раздео 4 – Општинкса управа општине Пландиште у износу од 682.128.783.
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 72/2019), 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
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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 је
намењен на ек. кл. 481 за расподелу удружењима у култури биће опредељен удружењима жена са циљем
поспешивања домаће радиности)
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.
Приказ класификације расхода (рекапитулација свих расхода) према функционалној намени средстава
изгледа овако:
Функционлакна класификација

Средства из буџета

090
110

Социјална помоћ неквалификована на другом месту
Извршни и законодавни органи

48.317.188
28.466.472

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге и истраживања

82.671.715

170

Трансакције везане за јавни дуг

21.700.000

220
360
410

Цивилна одбрана
Јавни ред и безбедност некласификовано на другом месту
Општи економски и ком.послови

421

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов

19.044.810

451

Друмски саобраћај

56.742.118

473

Туризам

474

Вишенаменски развојни пројекти

11.322.800

560

Заштита животне средине

12.020.000

620

Развој заједнице

52.984.076

640

Улична расвета

15.340.000

721

Опште медицинске услуге

27.966.165

810

Услуге рекреације и спорта

9.920.000

820
830
840

Услуге културе
Услуге емитовања и штампања
Верске и остале услуге заједнице

860

Рекреација спорт, култура и вере

911

Предшклско образовање

48.345.818

912

Основно образовање

50.864.693

920

Средње образовање

14.550.000

167.994.436

1.300.000
2.000.000
4.180.000

1.400.000

23.002.464
5.932.500
3.000.000
1.530.000

УКУПНО

710.595.255

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
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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 активности, пројекти са
циљевевима и индикаторима за 2019. годину:
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Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину ( Четврти
допунски буџет ) 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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