
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXVI Број  24 10.09.2020. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
167 

 
На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019 и 72/2019 ) члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014- др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 15. став 1. тачка 1.  и члан 40. став 1. тачка 2.  
Статута Општине Пландиште  („Сл. лист Општине  Пландиште“, бр. 30/2018), а на предлог Општинског већа општине 
Пландиште, Скупштина општине  Пландиште на седници одржаној  10.09.2020. године донела је: 

  
 
 

О Д Л У К У 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 
I 
 
 

ОПШТИ ДЕО 
БУЏЕТА 

 
 

Члан 1. 
 

 Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим средствима и укупни расходи и издаци буџета  општине 
Пландиште у 2019. години у следећим износима: 

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

 
- 

 
Текућих прихода и примања 

 
683.592 

- Салда готовине 01.01.2018. године 
Укупна расположива средства: 

27.992 
                                                                711.584                                         

 
2.  Укупно извршени текући расходи и издаци износе:                                                                                               651.439 

 
3.  Разлика (1-2)…………………………………… 

 
                                                                 60.145 
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Члан 2. 
 
 

Укупно остварени текући приходи и примања према економској 
класификацији на троцифреном нивоу 

 
 
 

                                                    01 – извор финансирања         у  хиљадама динара 

Класа Опис Остварење Стопа учешћа % 

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   

 
711 

Порез на доходак, добит и 
кап.добитке 

116.595       17.05% 

713 Порез на имовину 53.242 7.79% 

714 Порез на добра и услуге 9.269 1.36 % 

716 Други порези 2.838 0.42 % 

733 Трансфери од других нивоа 
власти 

331.786 48.54% 

741 Приходи од имиовине 105.466 15.43% 

742 Приходи од продаје добара и 
услуга 

                   12.120 1.77% 

743 Новчане казне и одузета 
имовинска корист 

2.396 0.35 % 

744 Добровољни трансф.од физичких 
и правних лица 

/ / 

745 Мешовити и неодређени приходи 2.040 0.30 % 

772 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године 

36.177                      5.29 % 

Укупно класа 7 671.929 98.30% 

8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

811 Примања од продаје 
непокретности 

11.663  

Укупно класа 8 11.663 1.70 % 

9 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

911 Примања од домаћих 
задуживања 

/  

Укупно класа 9 / / 

УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛ 7+8+9) 
 

        683.592 
 

100% 
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Члан 3. 

 
Укупно остварени текући расходи и издаци према економској класификацији и изворима финансирања на 

троцифреном нивоу у хиљадама динара. 

 
 
 

Класа Опис Остварење Стопа учешћа % 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ   

411 Плате , додаци и накнаде  запосленх 83.375 12.80 % 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 14.292 2.19 % 

413 Накнаде у натури 798 0.12 % 

414 Социјална давања запосленима                3.446 0.53 % 

415 Накнде трошкова за запослене 4.509 0.70% 

 
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 

569 0.09% 

 Укупно 410000  106.989 16.43% 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА   

421 Стални трошкови 32.663 5.01 % 

422 Трошкови путовања 1.461 0.22 % 

423 Услуге по уговору 74.858 11.50 % 

424 Специјализоване услуге 15.553 2.39% 

425 Текуће поправке и одржавање 58.131 8.92 % 

426 Материјал 19.832 3.04% 

 Укупно 420000 202.498 31.08 % 

430 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД   

434 Употреба природне имовине   

 Укупно 430000   

440 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 

  

441 Отплате домаћих камата 977 0.15 % 

444 Пратећи трошкови задуживања / / 

 Укупно 440000                 977 0.15% 

450 СУБВЕНЦИЈЕ   

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

  

452 Субвенције приватним предузећима   

 Укупно 450000   

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

  

463 Трансфери осталим нивоима власти 51.829 7.96 % 

464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 

26.939 4.14 % 

465 Остале текуће донације по закону 8.082 1.24% 

 Укупно 460000              86.850 13.34% 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ   

471 Права из социјалног осигурања   

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 38.058 5.84% 

 Укупно 470000 38.058 5.84% 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ   

481 Дотације невладиним организацијама 20.721 3.18 % 

482 Порези,обавезне таксе и казне  351 0.05 % 

483 Новчане казне по решењу судова и судских тела 23.001                   3.53 % 

485 Накнада штете за повреду или штету нанету од 
стране државних органа 437 0.07 % 

 Укупно 480000 44.510 6.83% 
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Члан 4. 

 
У Билансу стања буџета општине Пландиште на дан 31. децембра 2019. године  (Образац 1- буџет) утврђена је 

укупна: 

 актива у износу од 27.720.033 хиљада динарa, 

 укупна пасива у износу од 27.720.033 хиљада динара, 
 
Структура  активе и пасиве на нивоу категорије изгледа: 
                                                    у хиљадама динара 

А  К  Т  И  В  А П  А  С  И  В  А 

конто опис динара конто опис динара 

010000 Нефинансијска имовина у 
салним средствима 

27.640.903 210000 Дугорочне обавезе       13.992 

020000 Нефин. имовина у залихама - 220000 Краткорочне обавезе - 

110000 Дугорочна финансијска 
имовина 

80 230000 Обавезе по основу расхода за 
запослене 

- 

120000 Новчана средства, племенити 
метали, хартије од вред. 
потраживања и кракторочни 
пласмани 

76.812 240000 Обавезе по основу осталих 
расхода,изузев расхода за 
запослене 

             - 

130000 Активна временска 
разграничења 

2.238 250000 Обавезе из пословања 2.238 

   290000 Пасивна временска 
разграничења 

                  
840 

   310000 Капитал 27.702.963 

   321121 Вишак прихода - суфицит 52.764 

   321311 Нераспоређен вишак прихода  
Ранијих  година 

/ 

С в е г а: 27.720.033 С в е г а: 27.720.033 

                                                                

УКУПНО КЛАСА 4 479.882 73.67 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА   

511 Зграде и грађевински објекти 138.133 21.20% 

512 Машине и опрема 4.408                    0.68% 

513 Остале некретнине и опрема 339                    0.05% 

515 Нематеријална имовина  8.066 1.24% 

 Укупно 5100000 150.946 23.17 % 

УКУПНО КЛАСА 5 150.946 23.17% 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 20.611 3.16 % 

 Укупно 610000 20.611 3.16% 

УКУПНО КЛАСА 4+5 630.828  

УКУПНО КЛАСА 4+5+6          651.439 100% 
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Члан 5. 

У билансу прихода и расхода буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. 
године (Oбразац 2- буџет) утврђени су следећи износи и то: 

                   у хиљадама динара 

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје  
    нефинансијске имовине (ОП 2001) 

           683.592                                         

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4+5 (ОП 
2131) 

630.828 

3.  Вишак прихода и примања - буџетски суфицит  (ред.бр. 1 – ред.бр2)  (ОП 2346) 52.746 

4.Мањак прихода и примања –буџетски дефицит (ред.бр.2-ред.бр.1) (ОП 2347) / 

4.Кориговање вишка ,односно мањка прихода и примања (ОП2348) 
а) Увећање за укључивање; 
* дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који  
  је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2349); 
*дела новчаних средства амортизације који је коришћен за набавку 
   нефинансијске имовине (ОП 2350) 
*дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за  
  покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2351): 
*износа расхода и издатака за нефинансијску имовину ,финансираних из 
  кредита (ОП 2352) 
*износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и  
   издатака текуће године ( ОП 2353). 
 б)Умањен за укључивање издатака; 
*утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинсијске имовине за 
отплату обавеза по кредитима ( ОП 2355) 
*утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за 
набавку финансијске имовине (ОП 2356). 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
/ 
 
/ 
 
 
 
                   

в) ВИШАК  ПРИХОДА  И  ПРИМАЊА  –  СУФИЦИТ (ОП 2357)               52.764                                             

 
       Структура текућих прихода и примања и расхода и издатака од продаје нефинансијске имовине на нивоу 

категорије према економској класификацији: 
                                                                                        у хиљадама динара  

ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ  НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

Ознака ОП К о н т о О       п       и       с И з н о с 

2003 710000 Порези 181.944 

2057 730000 Донације и трансфери 331.786 

2069 740000 Други приходи 122.022 

2094 770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода                    36.177 

2099 780000 Трансфери између буџетских корисника - 

2103 790000 Приход из биџета - 

2107 810000 Примања од продаје основних средстава 11.663 

2001  С в е г а 683.592 

 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Ознака ОП К о т н о О     п     и    с И з н о с 

2133 410000 Расходи за запослене 106.989 

2155 420000 Коришћење услуга и роба 202.498 

2215 440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 977 

2239 450000 Субвенције - 

2252 460000 Донације,датације и  трансфери 86.850 

2268 470000 Социјално осигурање и социјална заштита 38.058 

2283 480000 Остали расходи 44.510 

2301 510000 Основна средства 150.946 

  С   в   е   г   а 630.828 

 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА  
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 ПОСЛОВАЊА  

2346  Вишак приход и примања – буџетски суфицит 
(2001-2131) (ОП5434) 

52.764 

2347  Мањак прихода и примања –буџетски дефицит / 

 
2348 

 КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 
2439 до 2353) 

/ 

2349  Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година коришћеног 
за покриће расх.и издатака тек. године 

/ 

2350  Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку 
нефинансијке имовине 

/ 

 
2351 

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

/ 

2352  Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину  
Финансисираних из кредита 

/ 

2353  Износ приватизационих примања коришћен 
За покриће расхода и издатака текуће године 

/ 

 
2354 

 ПОКРИЋЕ  ИЗВРШЕНИХ  ИЗДАТАКА  ИЗ 
ТЕКУЋИХ  ПРИХОДА  И  ПРИМАЊА 
(2353+2354) 

/ 

 
2355 

 Утрошена средства текућих прихода и  
примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по 
кредитима 

/ 

2356 
 Утрошена средства текућих прихода и  

примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине 
/ 

 
2357 

 
321121 

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ 
 (2346+2348-2354)  > 0 или  (2348-2347-2354)>0 

52.764 

 
2358 

 
321122 

МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – 
ДЕФИЦИТ ( 2347-2348+2354)>0 

/ 

 
2359 

 
 

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ  
(ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360+2361=2357) 

/ 

 
2360 

 Део вишка прихода и примања наменски 
опредељен за наредну годину 

/ 

 
2361 

 Нераспоређени део вишка прихода и  
примања за пренос у наредну годину 

/ 

 
Члан 6. 

 
 У извештају о капиталним издацима и финансирању буџета општине Пландиште у периоду од 1. јануара до 

31. децембра 2019. године (Образац бр.3 - буџет), утврђени су укупна примања у износу од 11.663 динара, укупни 
издаци у износу од 171.557 динара и мањак примања у износу од 159.894 хиљаде динара. 

     
                                                               у хиљадама динара 

П    Р    И    М    А    Њ    А И    З    Д    А    Ц    И 

конто опис износ конто Опис износ 

 
810000 

Примања од продаје 
основних средстава 

11.663 
 

510000 Основна средства 150.946 

820000 Примања од продаје залиха / 520000 Залихе / 

910000 Примања од задуживања / 610000 Отплата главнице 20.611 

 
920000 

Примања од продаје 
финансиске .имовине 

/  
620000 

Набавка финансијске 
имовине 

/ 

 С в е г а: 11.663  С в е г а: 171.557 

 



Стр  -382-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 24            10.09.2020. 

 
Члан 7. 

 
 У Извештају о новчаним токовима буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. 

године, (Образац 4 - буџет) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 683.592 хиљаде  динара и укупни новчани 
одливи у износу од 651.439 хиљаде динара, и вишак  новчаних прилива  у износу од  32.153  хиљаде динара и салдо 
готовине на крају године у износу од 60.145 хиљаде динара. 

  
Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине:     

Р..бр класа о  п  и  с и  з  н  о  с 

1. 700000 Текући приходи 671.929 

2. 800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 11.663 

3. 900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине / 

4.  НОВЧАНИ ПРИЛИВИ ( 1+2+3) 683.592 

5. 400000 Текући расходи 479.882 

6. 500000 Издаци за нефинансијску имовину 150.946 

7. 600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 20.611 

8.  НОВЧАНИ ОДЛИВИ ( 5+6+7) 651.439 

9.  ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( 4-8) 32.153 

10  МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА / 

11  САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 27.992 

12  КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У 
ОБРАЧУНУ (4001 + 4438) 

683.592 

12.1  корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не 
евидентирају преко класе 700000, 800000 и 900000 

/ 

13  КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У 
ОБРАЧУНУ 

651.439 

13.1  Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације 
књижене на терет сопствених прихода 

/ 

13.2  корекција новчаних одлива  за исплаћена средства  која се не 
евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 

/ 

  САЛДО ГОТОВИНА НА КРАЈУ ГОДИНЕ ( 11+12-13) 60.145 

 
Члан 8. 

 
 У Извешатју о извршењу буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019.године, 

(Образац 5 - буџет) утврђена је укупна разлика у износу од 32.153 хиљада динара између укупних прихода и примања 
који  износе 683.592  хиљаде динара и укупних расхода и издатака који износе 651.439  хиљаде динара по ниовима 
финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, општине, донација и осталих извора. 

 
 Структура прихода и примања, расхода и издатака и разлика између примљених и утрошених средстава: 
        у хиљадама динара 

 
р.б. 

 
Класа 

 
О     п     и     с 

 
Укупно Републ. Покрајина Општина 

Из 
донација 

Из осталих 
извора 

1. 700000 Текући приходи 671.929 42.393 286.756 340.143  2.637 

2. 800000 Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

11.663   11.663   

3. 900000 Примања од задуживања и продаје 
финанс.имовине 

        

4.  Свега приходи и примања 
(1+2+3) 

683.592 42.393 286.756 351.806  2.637 

5. 400000 Текући расходи 479.882 25.320 187.240 264.685  2.637 

6. 500000 Издаци за нефинансијску имовину 150.946 14.573 99.516 36.857   

7. 600000 Издаци за отплату главнице  и 
набавку финансијске имовине 

20.611   
 

20.611   

8.  Свега расходи и издаци 
(4+5+6) 

651.439 39.893 286.756 322.153  2.637 
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9.  Разлика између примљених и 

утрошених средст. (4-8) 
32.153 2.500  29.653   

10.  Вишак прихода и примања буџетски 
суфицит 

52.764 2.500  50.264   

11.  Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 

20.611   20.611   

12.  Вишак примања       

13.  Мањак примања 20.611   20.611   

14.  Вишак новчаних прилива 32.153 2.500  20.653   

15.  Мањак новчаних прилива       

 
Члан 9. 

 
                Укупни буџетски суфицит и укупни фискални суфицит буџета општине Пландиште за 2019. годину утврђени 

су у следећим износима, и то:  
 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И 
ОБАВЕЗАМА КОЈЕСУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ДАТЕ У 
ФОРМИ КРЕДИТА ИЛИ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ) БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД 

ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР  2019. ГОДИНЕ  
   у хиљада динара 

ОПИС 
Економска 

класификација 
План за 2019. 

годину 

Остварење за 
период јануар  

децембар  2019. 
године 

Разлика % 

1. 2. 3. 4. 5. (4x100:3) 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
(1+2+3) 

7+8+9 712.363 683.592 95,96% 

1. Tекући приходи 7 695.563 671.929 96,60% 

2. Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

8 16.800 11.663 69,42% 

3. Примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине 

9    

3.1. Примања од продаје финансијске 
имовине 

92    

4. Пренета средства 3 7.259   

II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 714.993 651.439 91,11% 

4. Текући расходи 4 533.236 479.882 90,78% 

5. Издаци за нефинансијску имовину 5 165.685   150.946 91,10% 

6. Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 

6 20.700 20.611 99,57% 

6.1. Набавка финансијске имовине 62    

III УКУПНА СРЕДСТВА минус 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)-(4+5+6)  52.764  

IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 
 (1+2)-(4+5) 

(7+8)-(4+5) 18.070 52.764  

V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ 
 (IV+(3.1-6.1) 

(7+8) - (4+5) + (92-62) 18.070 32.153  

 
                 Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу 

продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, 
утврђен је у износу од -52.764 хиљада динара. 

  
 Укупни фисклани суфицит је буџетски дефицит, коригован за издатке за набавку финансијске имовине и 

утврђен је у износу од 32.153 хиљада  динара. 
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Члан 10. 

 
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ 

Ред. 
број 

Назив 
Остварење за период јануар-

децембар  2019. године 

1. 2. 3. 

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

 

II Примања од задуживања (категорија 91)  

III Неутрошена средства из предходних година 52.764 

IV Укупно (I+III) 52.764 

V Издаци за отплату главнице дуга 
(део категорије 61) 

20.611 

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

 

VII Укупно (V+VI) 32.153 

VIII Нето финансирање (IV-VII) 32.153 

 
 Стање на жиро рачуну КРТ-а буџета општине Пландиште 31.12.2019. године је 60.145 хиљада динара.  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 11. 

 
        Завршни рачун буџета општине Пландиште садржи: 
1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године 
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019. године 
3. Извештај о капиталним издацима и примањима  у периоду од  

01.01.2019 до 31.12.2019. године 
      4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019 године 
      5. Извештај о извршењу буџета од 01.01.2019 до 31.12.2019. године. 
      6. Табела о извештавању учинка за период од 01.01.2019 до 31.12.2019. године. 
      7. Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2019. до 

31.12.2019. године. 
      8. Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених 

са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима  у периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019. године. 
      9. Извештај о коришћењу сталне и текуће буџетске резерве за период од 01.01.2019 до 31.12.2019. године. 
      10. Извештај о датим гаранцијама у току фискалне године у периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019. године 
     11. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2019 до 31.12.2019. године. 
   

Члан 12. 
 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину као и табела о извештавању 
учинка за период од 01.01.2019 до 31.12.2019. године је саставни део ове одлуке. 

 
Члан 13. 

 
Одлука о завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2019. годину заједно са Извештајем о извршењу 

Одлуке о буџету општине Пландиште за период од 01. јануара до 31. децембра 2019. године и табелом о извештавању 
учинка за период од 01.01.2019 до 31.12.2019. године доставиће се Министарству финансија и Управи за трезор. 

 
Члан 14. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивана у „Службеном листу општине Пландиште“. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
                 Правни основ 

 
                 На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014- др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 15. став 1. тачка 1.  и члан 40. став 1. тачка 2.  
Статута Општине Пландиште  („Сл. лист Општине  Пландиште“, бр. 30/2018), а на предлог извршног органа општине, 
којим је регулисано право Скупштине општине да у складу са законом доноси завршни рачун буџета општине.  

 
              Критеријуми за доношење 
 

 Одлука о завршном рачуну буџета општине је акт којим локална скупштина за сваку буџетску годину утврђује 
укупно остварена примања и сопствене приходе корисника средстава буџета локалне власти, издатке буџета,  издатке 
из сопствених прихода корисника средстава буџета локалне власти и финансијски резултат локалне власти. 

 
 Примања буџета се састоје од текућих прихода и то: 
 

             - пореза 
             - допринос за обавезно социјално осигурање 
             - донација и трансфера 
             - осталих прихода (таксе,накнаде за коришћење добара од општег интереса, новчане казне, пенали,  

приходи од продаје добара и услуга и др),  
             - прилива из домаћих и иностраних позајмљивања 
             - прилива од продаје основних средстава 
 
             Издаци буџета се састоје од:  
 
             - текућих расхода за запослене, добара и услуга, субвенција, буџетских трансфера осталим нивоима власти, 

социјалних трансфера и других расхода, 
             - издатака за набавку основних средстава 
 
            Пре састављања завршног рачуна локални орган управе надлежан за финансије извршио је усклађивање 

главне књиге са дневником као и помоћне књиге и евиденције са главном књигом, затим је извршио усклађивање 
имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији буџета са стварним стањем које се утврђује пописом на крају 
буџетске године са стањем на дан 31.12.2019. године. Затим је извршио усаглашавање стања финансијских пласмана и 
потраживања и обавеза на дан 31.12.2019. године и  спровео одговарајућа књижења, а у складу са инструкцијом 
Министарства финансија - Управе за трезор. 

 
            У поступку припреме завршног рачуна буџета за 2019. годину спроведена су књижења којима се обезбеђује 

израда завршног рачуна по готовинској основи. 
 
            Анализом приказаних табела извештаја може се констатовати да су укупн приходи и примања за 2019. годину 

износила 683.592 хиљада динара. 
           
            Анализом приказаних табела извештаја може се констатовати да су укупни расходи и издаци  за 2019. годину 

износила 651.439 хиљада динара од тога за текуће расходе издвојено је 479.882  хиљада динара за издатке 
нефинансијске имовине издвојено је 150.946 хиљада динара и издатке за отплату кредита и набавку финансијске 
имовине издвојено је 20.611 хиљада динара. 

 
              Буџетски суфицит, односно буџетски дефицит  је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о буџетском 

систему представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске 
имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. У периоду јануар – децембар  2019. 
године остварен је буџетски СУФИЦИТ у износу од  52.764 хиљада динара. 

               
  Укупан фискални суфицит, односно укупан фискални дефицит дефинисан је чланом 2. став 1. тачка 25. 

Закона о буџетском систему. Представља буџетски дефицит, односно буџетски дефицит коригован за трансакције у 
имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика; примања остварена приватизацијом која 
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имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања; субвенције дате у форми кредита, или 
набавке финансијске имовине које се сматрају расходима. У периоду јануар-децембар 2019. године остварен је укупан 
фискални СУФИЦИТ у износу од 32.153  хиљада динара. 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ 

 (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У 
ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 

 

Ред.број ОПИС Остварење 2019. године 

I Текући приходи ( класа 7) 671.929 

II Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 11.663 

III Укупно ( I + II ) 683.592 

IV Текући расходи ( класа 4) 479.882 

V Издаци за набавку нефинансијске имовине ( класа 5) 150.946 

VI Укупно ( IV + V ) 630.828 

VII Буџетски СУФИЦИТ  ( III – VI )                                      52.764 

VIII Издаци за отплату кредита ( класа 6) 20.611 

IX Примања од продаје финансијске имовине ( класа 9)  

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

32.153 

 
             Извештај број 7. - Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 

01.01.2019 до 31.12.2019. године. 
             У току фискалне 2019. године није било великих одступања између  одобрених средстава и извршења 

буџета. 
 
             Извештај број 8. - Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним 

отплатама дугова у периоду  од 01.01.2019 године до 31.12.2019. године. 
              Дана 10. септембра 2018. године Општина Пландиште је закључила Уговор о наменском кредиту за 

финансирање капиталног инвестиционог расхода: Паметне урбане услуге кроз примену јединственог стандарда у 
јавним инфраструктурама у циљу енергетске ефикасности, БАНАТСМАРТ РОРС 36 -  ЛЕД ОСВЕТЉЕЊЕ са Аддико 
банком, правни основ задуживања представља Сагласност Министарства гинансија  - Управе за јавни дуг бр. 401-
1071/2018-001 од 15. Августа 2018. године о дугорочном задуживању од ЕУР 300.000 с тим да износ повучених 
средстава може бити максимално РСД 35.000.000 у складу са буџетом општине Пландиште за 2018. годину. Корисник 
кредита се обавезује да набавку добара, радова и услуга за потребе пројекта који се финансира средствима овог 
кредита обавља у складу са важећим законским прописима и процедурама о јавним набавкама. Дуговна главница 
отплаћиваће се у месечним ратама, при чему прва рата доспева на плаћање 31. децембра 2018. године, а последња 
30. септембра 2020. године. Током периода отплате кредита обрачун камате врши се месечно, о року доспећа, на дан 
враћања ануитета, односно на дан коначног враћања кредита и доспева за наплату одмах. Каматна стопа  која износи 
тромесични ЕУРИБОР плус 3,75% на годишњем нивоу. Ефективна каматна стопа на дан закључења Уговора износи 
3,73% на годишњем нивоу. Корисник кредита се обавезује да кредит отплаћује у 24  (двадесетчетири) месечних рата 
након истека периода мировања, ако је тај период уговорен, а према плану отплате кредита. 

По овом кредиту повучена је прва транша у укупном износу од 19.928.827,81 динара, дана 24.09.2018. године на 
основу Друге привремене ситуације бр. 0282-1-2/18 од 30.08.2018. године, а друга транша средстава у укупном износу 
од 15.071.171,77  динара  што чини разлику од РСД 35.000.000 динара дана 27.11.2018. године на основу Окончане 
ситуације бр. 0282-1-3/18 од 31.10.2018 године. Општина Пландиште је у периоду од јануар – децембар 2019. године за 
кредит издвојила и то за отплату главнице 611411 у износу од 20.610.737,16 динара и за отплату домаћих камата 
441411 у износу од 954.570,92 динара. 

 
               Извештај број 9. - Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 

01.01.2019 до 31.12.2019. године приказан је у табелама Извештаја о извршењу одлуке о буџету за период јануар-
децембар 2019. године. 

   
              Извештај број 10. - Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2019 до 

31.12.2019. године 
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               Одредбама Закона о јавном дугу предвиђено је да само Република може да даје гаранције.  Oбзиром на ову 

чињеницу у току 2019. године буџет локалне самоуправе општине Пландиште није давала гаранцију.               
        
              Салдо готовине на дан 31.12.2019. године износи  60.145.171,23 динара. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 400-49/2020-I 
Дана:  10.09.2020. године     
ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                               

      ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    

                           Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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На основу члана 76. 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 и 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019 и 72/2019 ), члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Пландиште (“Сл. лист општине Пландиште”, 
број 30/2018) и члана 152. Став 2. Пословника Скупштине општине Пландиште, Скупштина  општине  Пландиште,  на  
седници  одржаној  дана  10.09.2020. године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 
 

      ПРИХВАТА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину у 
период јануар-јун 2020. године, коју је усвоји председник Општине Пландиште закључком број: 400-
92/2020-I од 15.07.2020. године. 

II 
 

 Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 400-107/2020-I 
Датум: 10.09.2020. године         

П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 29. став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 40. став 1. тачка 40. Статута Општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 4. став 1. тачка 3. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 
33/2019), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 10.09.2020. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  
 

 
Члан 1. 

 
 ОБРАЗУЈЕ СЕ Штаб за ванредне ситуације општине Пландиште у следећем саставу: 
 

1. ЈОВАН РЕПАЦ, председник Општине Пландиште - командант Штаба по положају; 
2. ДУШАН ЋУРЧИЋ, заменик председника Општине Пландиште - заменик команданта Штаба по 

положају; 
3. ВЛАДИМИР МАЛИЈАР, начелник Штаба - члан Штаба по положају; 
4. АЛЕКСАНДРА ОДАВИЋ МАК, начелник Општинске управе Општине Пландиште - члан Штаба по 

положају; 
5. БОЈАН БИСЕРЧИЋ, командир полицијске испоставе Пландиште - члан Штаба по положају; 
6. ДЕЈАН ВЕЛЕВСКИ, командир Ватрогасно - спасилачке јединице Пландиште - члан Штаба по 

положају; 
7. Мајор СЛОБОДАН КРСТИЋ, представник Гарнизона Зрењанин - члан Штаба по положају; 
8. МИЛАН СЕЛАКОВИЋ, директор ЈП „Полет“ Пландиште - члан Штаба по положају; 
9. Др НЕБОЈША ДРЉЕВИЋ, в.д. директора Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште - члан Штаба по 

положају; 
10. ЂУРЂЕВКА ТАФРА, директор Центра за социјални рад Пландиште - члан Штаба по положају; 
11. РАДЕ МИТРОВСКИ, секретар Црвеног крста Пландиште - члан Штаба по положају; 
12. САВА САВКОВ, представник Ветеринарске станице „Арс вет“ Велика Греда - члан Штаба по положају; 
13. НАТАША БОРОЈЕВИЋ, шеф службе за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине - члан 

Штаба по положају; 
14. ДРАГОСЛАВ АВРАМОВИЋ, запослен у Општинској управи Општине Пландиште - члан Штаба за 

техничку подршку. 
Члан 2. 

 
Штаб за ванредне ситуације општине Пландиште обавља следеће послове: 
 

- руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 

- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

- разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје препоруке 
за њихово унапређење; 

- прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање; 

- наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама; 

- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и 
предузетим мерама; 

- процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за проглашење и 
укидање ванредне ситуације; 

- наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама; 
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- сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације; 

- ангажује субјекте од посебног значаја; 

- учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, 
узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација; 

- израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља надлежном 
органу на усвајање; 

- образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области заштите и 
спасавања; 

- доноси наредбе, закључке и препоруке. 
 

Члан 3. 
 

Штаб за ванредне ситуације општине Пландиште, поред послова из члана 2. овог Решења, обавља и 
следеће послове: 

 

- именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите; 

- ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у јединицама 
локалне самоуправе; 

- предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе; 

- обавља друге послове у складу са законом; 

- предлаже председнику општине Одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације;  

- врши и друге послове у складу са законом и другим прописима. 
 

Члан 4. 
 

Даном ступања на снагу овог Решења престају да важи Решење о образовању штаба за ванредне ситуације 
општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 7/2019 и 36/2019). 

 
Члан 5. 

 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-95/2020-I 
Дана: 10.09.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. и члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 49. и члана 44. став 1. и 4. 
Статута Општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној дана 10.09.2020. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ  
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 

Образује се Савет за безбедност општине Пландиште (у даљем тексту: Савет). 
 

II 
У Савет за безбедност општине Пландиште именују се на мандатни период од 4 године: 

 
„За председника: 

1. ЈОВАН РЕПАЦ, председник Општине Пландиште; 
 

за заменика председника: 
2. ГОРАН ДОНЕВСКИ, председник Скупштине општине Пландиште; 

 
за чланове: 

3. ДУШАН ЋУРЧИЋ, заменик председника Општине Пландиште; 
4. БОЈАН БИСЕРЧИЋ, командир полицијске испоставе Пландиште; 
5. ВЛАДИМИР МАЛИЈАР, представник Сектора за ванредне ситуације МУП-а; 
6. Др НЕБОЈША ДРЉЕВИЋ, в.д. директор Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште; 
7. ЂУРЂЕВКА ТАФРА, директор Центра за социјални рад Пландиште; 
8. САВА ДИВЉАКОВ, директор Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште; 
9. ВИШЊА МАНОЈЛОВИЋ, директор Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда; 
10. МИРОСЛАВ МАРИЧИЋ, директор Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица; 
11. ЛИА СКУМПИЈА, директор Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште; 
12. ТАТЈАНА ЂОРЂИЈЕВСКИ, просветни инспектор Општинске управе Општине Пландиште, 
13. МИРЈАНА МАНОЈЛОВИЋ, руководилац интерног тима за заштиту жртава насиља и насиља у 

партнерским односима у Центру за социјални рад Пландиште; 
14. СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВИЋ, представница правосудних органа.“ 

 

III 
За обављање стручних и административних послова за потребе Савета именује се Зоран Брдар, 

координатор Савета, без права одлучивања на седницама Савета. 
 

IV 
 Задаци Савета су: 

- Дефинисање безбедносних проблема на територији општине Пландиште; 

- Разматрање и усвајање конкретних програма, пројеката и иницијатива за решаавње безбедоносних проблема 
(посебно превентивног карактера); 

- Подношење извештаја о актуелној процени безбедносне ситуације у општини Пландиште и предлагање мера 
Скупштини општине, Општинском већу и Председнику општине за елиминисање узорака који могу довести до 
њеног нарушавања; 

- Подношење иницијатива надлежним правосудним органима и МУП-у; 

- Формирање радних група, које ће креирати и имплементирати конкретне пројекте и вршити анализу и оцену 
активности; 

- Израда стратешких и акционих планова ради планирања и спровођења активности на унапређењу стања 
безбедности у општини Пландиште; 

- Вршење и других послова у циљу припреме и изградње ефикасне безбедоносне политике у општини 
Пландиште. 
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V 

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању и именовању Савета за 
безбедност општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 10/2015,  

13/2015, 16/2016 и 7/2018). 
 

VI 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-96/2020-I 
Дана: 10.09.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                     Горан Доневски, дипл. економиста, с.р. 
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                На основу члана 65. став 3. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 35/2019), Одбор за избор и именовања, за награде и признања на седници одржаној дана 31.08.2020. 
године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 
I 

                МАГДАЛЕНА ТОШИЋ из Пландишта БИРА СЕ за заменика председника Одбора за избор и именовања, за 
награде и признања. 

 
II 

      Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
                                                                                              
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА,  
ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
Број: 02-85/2020-I 
Дана: 31.08.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                       
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 
                                                                            Владан Младеновић, с.р. 
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 На основу члана 65. став 3. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, 

бр. 35/2019), Одбор за друштвено-економски развој, привреду и финансије на седници одржаној дана 07.09.2020. 
године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И 

ФИНАНСИЈЕ 
 
 
I 
 

                ДИЈАНА МАЏОВСКИ из Пландишта БИРА СЕ за заменика председника Одбора за друштвено-економски 
развој, привреду и финансије. 

 
II 
 

      Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,  
ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 
Број: 02-97/2020-I 
Дана: 07.09.2020. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                       
 
                                                                                        
 
              ПРЕДСЕДНИЦА ОДБОРА 
                                                   Надежда Милановић, с.р. 
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На основу члана 60.став 3. и члана 62. став 8. Закона  о  пољопривредном  земљишту („Службени  гласник  РС“, 

број  62/2006, 65/2008 – др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др.закон) и  члана  59. тачка  9. Статута  
општине  Пландиште  („Сл.лист  општине  Пландиште“  бр. 30/2018), председник  општине  Пландиште, дана  
10.09.2020  године, доноси  следеће, 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о  образовању  Комисије  за  давање  мишљења  на  Годишњи  програм  заштите, уређења  и  коришћења  
пољопривредног  земљишта 

 
Члан 1. 

              Образује  се  комисија  за  давање  мишљења  на  Годишњи  програм  заштите, уређења  и  коришћења  
пољопривредног  земљишта  у  општини  Пландиште  за  2020  годину. 

 
Члан 2. 

              Комисију  чине, 
Председник  комисије :  
1. Раде Брдар, дипл.инж.пољопривреде 
 
Чланови - пољопривредници уписани у регистар пољопривредних  газдинстава: 
2. Милорад Ковачевић, регистровани  пољопривредни  произвођач, 
3. Пау Микша, регистровани  пољопривредни  произвођач, 
4. Горан Родић, регистровани  пољопривредни  произвођач, 
5. Стеван Драгић,регистровани  пољопривредни  произвођач, 
6. Наташа Боројевић, мастер аналитичар заштите животне средине, 
7. Љубомир Стефановић, дипл.инж.пољопривреде. 

 
Члан 3. 

               Записничар Комисије је Светлана Тадић. 
 

Члан 4. 
              Задатак  комисије  је  да  размотри  Годишњи  програм  заштите, уређења  и  коришћења  пољопривредног  

земљишта за  2020  годину  и  да  мишљење  на  исти, дипломирани инжењер пољопривреде који је у саставу комисије 
за давање мишљења на годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта дужан је да 
врши контролу и оверу књиге поља закупцима пољопривредног земљишта у државној својини. 

 
Члан 5. 

           Мандат Комисије образоване овим Решењем траје једну годину од дана доношења решења. 
 

Члан  6. 
 Чланови комисије и записничар који нису запослени у Општинској управи Општине Пландиште имају право 

на надокнаду за рад у износу од по 2.000,00 динара нето по комисији и путне трошкове. 
 

Члан 7. 
           Решење  ступа  на  снагу  даном  доношења, и  биће  објављено  у  „Службеном   листу  општине  

Пландиште“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 
ОПШТИНА  ПЛАНДИШТЕ 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
Број: 320-59/2020-II 
Дана: 10.09.2020 Године                                            

Председник  општине 
                                                                                     Јован Репац, мастер економиста, с.р. 
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