СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXVI

Број 15

27.05.2020.

Годишња претплата
2100,00 динара

70
На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 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 4. 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 27.05.2020. године донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
(ДРУГИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ)
I – ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2020. годину („Службени лист општине
Пландиште“, бр. 37/2019 и 03/2020 ) у члану 1. У тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу
продаје нефинансијске имовине износ: „649.123.898“ замењује се износом: „663.182.646“.
У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: „649.123.898“
замењује се износом: „663.182.464“.
Члан 2.
У члану 2. У Плану прихода и примања у буџету општине Пландиште за 2020. 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:
„122.569.975 “ замењује се износом: „161.170.312“
Економска класификација 711111 – Порез на зараде износ: „104.459.975“ замењује се износом:
„141.060.312“;
Економска класификација 711191 – Порез на остале приходе износ: „7.500.000“ замењује се
износом: „9.500.000“.
Укупно економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „54.200.000“ замењује се
износом: „59.200.000“
Економска класификација 713421 – Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по
решењу Пореске управе износ од: „5.500.000“ замењује се износом „9.500.000“;
Економска класификација 713423 – Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске упарве износ од: „1.500.000“ замењује се износом
„2.500.000“.
Укупно економска класификација 714 000 – Порез на добра и услуге износ: „7.720.000“
замењује се износом: „7.920.000“
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Додаје се економска класификација 714565 – Накнада за коришћење простора на јавној површини
за износ од: „200.000“.
Укупно економска класификација 732 000 – Дотације и помоћи од међународних
организација износ: „5.800.000“ замењује се износом: „7.200.000“
Економска класификација 732151 – Текуће дотације од међународних организација у корист нивоа
Општине износ од: „5.800.000“ замењује се износом „7.200.000“.
Укупно економска класификација 733 000 – Трансфери од других нивоа власти износ:
„233.853.652 “ замењује се износом: „257.296.152“
Економска класификација 733156 – Текући наменски трансфер , у ужем смислу, од АП Војводине у
корист нивоа општине износ од: „54.808.652“ замењује се износом „72.801.152“;
Додаје се економска класификација 733251 – Капитални наменски трансфери у ужем смислу од РС
за износ од: „5.450.000“.
Укупна економска класификација 742 000 – Приходи од продаје добара и услуга износ од
„14.360.000“ замењује се износом од „18.410.000“
Додаје се економска класификација 742154 – Накнада на основу конверзије права коришћења у
право својине у корист нивоа општине за износ од: „50.000“;
Економска класификација 742155 – Приход од давања у закуп односно на коришћење
непокретности износ од: „7.000.000 замењује се износом од „9.000.000“;
Економска класификација 742255 – Такса за озакоњење објекта износ од: „1.000.000 замењује се
износом од „2.000.000“;
Економска класификација 742351 – Приход који својом делатношћу оств. органи. износ од:
„1.000.000 замењује се износом од „2.000.000“.
Укупна економска класификација 743 000 – Новчане казне и одузета имовинска корист износ
од „2.000.000“ замењује се износом од „2.010.000“
Додаје се економска класификација 743924 – Приход од увећања пореског дуга у поступку принудне
наплате за износ од: „10.000“.
Укупна економска класификација 745 000 – Мешовити и неодређени приходи износ од
„2.100.000“ замењује се износом од „5.100.000“
Економска класификација 745151 – Остали приход у корист општина износ од: „2.000.000“ замењује
се износом од „5.000.000“.
Укупна економска класификација 911 000 – Примања од задуживања износ од „58.201.771“
брише се.
Економска класификација 911451 – Примања од задуживања од пословних банака износ од:
„58.201.771“ брише се.
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.

План расхода

Назив конта
1

410
411
412
413
414

ПЛАН РАСХОДА

2
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате додаци и накнаде запосленима
Соц.доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

3
85.640.290
15.249.527
215.000
1.350.000

План
расхода
из других
извора
4
3.056.400
513.600

Укупно

5
88.696.690
15.763.127
215.000
1.350.000
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420
421

Накнаде за запослене-превоз
Бонуси,награде, јуб.награде
УКУПНО
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423
424

Број: 15

4.747.450
2.721.100
109.923.367

3.570.000

20.850.000

27.05.2020.
4.747.450
2.721.100
113.493.367
20.850.000

1.390.000

300.000

1.690.000

Услуге по уговору

81.398.836

7.923.664

89.322.500

Специјализоване услуге

21.402.000

21.402.000

425

Текуће поправке и одржавање

73.800.000

73.800.000

426

Материјал

18.524.453

1.280.000

19.804.453

УКУПНО

218.645.289

8.223.664

226.868.953

440

ОТПЛАТА КАМАТА

441

Камате на кредите

444

Пратећи трошкови задуживања
УКУПНО

450

СУБВЕНЦИЈЕ

451

Субвенције јавних нефинансијским корпор.

454

Подстицај за предузетнике
УКУПНО

247.000

247.000

0

0

247.000

247.000

1.000.000

1.000.000

200.000

200.000

1.200.000

1.200.000

460

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

463

Трансфери ослалим нивоима власти

50.138.898

464

Трансфери ослалим нивоима власти

26.675.409

УКУПНО

76.814.307

492.000

77.306.307

492.000

50.630.898
26.675.409

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

465

Остале текуће дотације и трансфери

1.187.550

30.000

1.217.550

УКУПНО

1.187.550

30.000

1.217.550

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

27.518.287

12.880.213

40.398.500

УКУПНО

27.518.287

12.880.213

40.398.500

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

481

Донације невладиним организацијама

482

Порези, казне и таксе

483

Новчане казне и пенали

485

Накнада штете

20.650.000

20.670.000

350.000

350.000

1.560.000

1.560.000

300.000

300.000

22.860.000

22.880.000

Средства резерве

4.577.547

4.577.547

УКУПНО

4.577.547

4.577.547

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

ОСНОВНА СРЕДСТВА

511

Изградња објеката

64.620.000

512

Машине и опрема

1.700.000

1.700.000

513

Остала основна средства

4.900.000

4.900.000

515

Нематеријална имовина

7.750.000

7.750.000

УКУПНО

78.970.000

81.820.240

81.820.240

146.440.240

160.790.240

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611

Отплата кредита-главница

14.223.000

14.223.000

УКУПНО

14.223.000

14.223.000

УКУПНИ РАСХОДИ

556.166.347

107.016.117

663.182.464
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Члан 4.
Члан 4. План расхода по програмима мења се и гласи:
ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
р.
бр.

бр.
Прог. Акт.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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
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:

Износ у
динарима

Структура
%
4.19
16.99
1.11
0.14
3.80
0.83
2.55
7.37
13.01
2.02
8.05
4.41
5.10
2.27
22.63
4.40
1.13
100

27.840.000
112.607.965
7.380.000
900.000
25.200.000
5.500.000
16.900.000
48.887.160
86.294.275
13.400.000
53.377.398
29.215.409
33.831.347
15.075.000
150.100.830
29.173.080
7.500.000
663.182.464

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

Р.бр.

1

Шифра
економска
класификација

321
7
71
711
713
714
716+719

2

74+77

3
4
5

741
8
731+732
733

(4+5)
1

4
41

ОПИС
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
2. Непосредни приходи
Приход од имовине
3. Приходи од продаје нефинансијске имовине
4. Донације
5. Трансфери
II УКУПНИ ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за запослене

ИЗНОС

655.362.464
7.820.000
642.362.464
231.590.312
161.170.312
59.200.000
7.920.000
3.300.000
40.520.000
105.756.000
13.000.000

7.200.000
257.296.152
648.959.464
488.169.224
113.493.367
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42
44
45
465
47
48+49
4631+4641
5
(7+8)-(4+5)

92
62

92-62

91
911
9113-9114
61
611
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)

Број: 15
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Коришћење роба и услуга
Отплата камата
Субвенције
Трансфери осталим нивоима
Права из социјалног осигурања
Остали расходи
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
III БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I-II)
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (III+IV)

226.868.953

247.000
1.200.000
1.217.550
40.398.500
27.437.547
77.306.307
160.790.240

6.403.000

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

Ц ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
Примања од домаћих задуживања
1.1. Примања код јавних финансијских институција и пословних
банака
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
Отплата главнице јавним финансијским институцијама и посл,
банкама
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

14.223.000
14.223.000

0

655.362.464
648.959.464
6.403.000
6.403.000

14.223.000
14.223.000
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Члан 6.
Члан 7. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020. 2021. и 2022. годину, исказује се
у следећем прегледу мења се и гласи:
Еконо
м-ска
класифика
ција
1

511
511
511
511
511
511

511

511
511

511

ОПИС

Програ
м

2

3

4

0602

Капиталне инвестиције
Зграде и грађевински објекти (
куповина куће за социјалне групе - ЦЗР )
Пројектно
планирање
–
Реконструкција водоводне мреже
Пројектно планирање - Санација
канализационе мреже
Пројектно планирање - Израда
пројектне документације за потребе
општинске управе
Пројектно планирање - Израда
пројектне документације за објекат –
капела у Хајдучици
Пројектно планирање – Систем
аутоматизације водоводне мреже у
Пландишту
Пројектно планирање –Израда
пројекта –Реконструкција 3 зграде ЈЛС
Пројектно планирање –
Санацију ОШ Доситеј Обрадовић
одељење Маргита ( изградња фиск.
Сале )
Пројектно планирање –
Реконструкција саобраћајнице у ул.
Војводе Путника
Пројектно планирање –
Реконструкција саобраћајнице у ул.
Карађорђевој од ул. Пашњачка до ул.
Војводе Путника у Пландишту и
санација паркинга испред Дома културе
Пројектно планирање –
Мреже атарских путева

Програмска
активност

Конт
о на 3.
Нивоу

2020

2021

2022

5

7

8

9

0001

511

3.000.000

1101

0001

511

7.000.000

1101

0001

511

1.200.000

1101

0001

511

2.880.000

1101

0001

511

300.000

1101

0001

511

1.200.000

1101

0001

511

1.650.000

1101

0001

511

2.150.000

1101

0001

511

1.200.000

1101

0001

511

300.000

1101

0001

511

1.200.000

1101

0001

511

360.000

П/1102-01

511

6.000.000

П/1102-02
П/1102-03
П/1102-04

511
511
511

11.000.000
13.200.000
11.880.000

П/1102-05

511

37,479,965

П/0701-01

511

3.600.000

П/2002-01

511

5.450.000

П/2002-02

511

38.890.275

511
511
511
511
511
511
511
511
511

511

Пројектно
планирање
–
Реконструкција фискултурне сале ОШ
Д.Обрадовић Јерменовци
Доградња и реконсатрукција месног
гробља у Пландишту – Прва фаза
Изградња капеле у Великом Гају
Изградња капеле у Маргити
Изградња капеле у Хајдучици
Санација чворишта на водоводној
мрежи у Хајдучици
Реализација I и II фазе пројекта
паркинга код Дома здравља
Реконструкција
ОШ
Доситеј
Обрадовић одељење Велики Гај
Радови на санацији, адаптацији и
доградњи основне школе Доситеј
Обрадовић ( издвојено одељење
Маргиат )
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П/1201-02

511

100,000

2002-0001

511

501.000

УКУПНО 511:

150.541.24
0

Машине и опрема
512

463-512
464-512

494-512

513
513
513
464-513

515
494 -515

Машине и опрема
Машине и опрема
ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ
„Ј.Ј.Змај“ Хајдучица, ОШ „Ј.С.Поповић“
Велика Греда,
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
Остале некретнине и опрема Дом
здравља
Нематеријална имовина
Јавно приватно партнерство
„Реконструкција, модернизација и
одржавање јавне расвете у насељеним
местима општине Пландиште“
Народна библиотека – књиге у
библиотеци

0602

0001

2002
0901

0001

1801
2001
1201
0602

512

1.000.000

512

3.760.000

0001

512

1.000.000

0001

512

700.000

УКУПНО 512:

6.460.000

0602
1102
2002

0001
0003
П/2002-01

513
513
513

300,000
4.000.000
600.000

1801

0003

513

170.800

УКУПНО 513:

5.070.800

П/0501-01

515

7.400.000

1201

515

250.000

УКУПНО 515:
УКУПНО ( 511, 512, 513, 515):

7.650.000
169.722.04
0

7.400.00
0

7.400.00
0

7.400.00
0
7.400.00
0

7.400.00
0
7.400.00
0

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
У Посебном делу у члану 8. вршиће се следеће измене:
У члану 9. у ставу 1. износ: „649.123.898“ замењују се износом „663.182.464“
У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака буџета за 2020.
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:
Позиција 5, економска класификација 423 – Услуге по уговору од: “4.000.000“ замењује се износом
од „6.500.000“.
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Укупно за ПА - 0001 – Функционисање скупштине, износ „6.304.880“ закмењује се износом од:
„8.804.880“.
Укупно Раздео 1 износи „11.604.880“.
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 13, економска класификација 423 – Услуге по уговору од: “2.000.000“ замењује се износом
од „3.200.000“.
Укупно за ПА - 0002 – Функционисање извршних органа, износ „2.650.000“ закмењује се износом
од: „3.850.000“.
Укупно Раздео 2 износи „3.850.000“.
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 28, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи износ
од: “200.000“ замењује се износом од „400.000“;
Позиција 29, економска класификација 421 – Стални трошкови износ од: “10.000.000“ замењује се
износом од „15.000.000“;
Позиција 31, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: “7.318.000“ замењује се
износом од „15.318.000“;
Позиција 33, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ од: “5.000.000 “
замењује се износом од „8.000.000“.
Укупно за ПА - 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина износ:
„90.319.354“ замењује се износном од „106.519.354“.
Укупно за Програм 15
„129.908.354“.

– Локална самоуправа износ „113.708.354” замењује се износом

Програм 1 – Локални развој просторног планирања, Програмска активност 0002 –
Спровођење урбанистичких и просторних планова, Функционална класификација 160, вршиће се
следеће измене:
Позиција 65, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ од: “1.500.000“
замењује се износом од „1.200.000“.
Укупно за ПА-0002 - Спровођење урбанистичких и просторних планова износ: „2.000.000“
замењује се износом од „1.700.000“.
Укупно за Програм 1 – Локални развој просторног планирања износ „28.140.000” замењује се
износом „27.840.000“.
Програм 2 – Комунална делатност, Пројекат П/1102-01 - Доградња и реконструкција месног
гробља у Пландишту - Прва фаза, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:
Позиција 76, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ: „0 “замењује се
износом од „6.000.000“.
Позиција 77, економска класификација 423 –Услуге по уговору износ: „0 “замењује се износом од
„120.000“.
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Пројекат П/1102-01 - Доградња и реконструкција месног гробља у Пландишту - Прва фаза износ:
„0“замењује се износом од „6.120.000“.
Додаје се Пројекат П/1102-05 – Санација чворишта на водоводној мрежи у Хајдучици,
Функционална класификација 160:
Додаје се позиција 79/5, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од:
„18.229.965 “ 01 извор финансирања „ 20.000.000“ 07 извор финансирања;
Додаје се позиција 79/6, економска класификација 423 – Услуге по уговору ( стручни надзор ) у
износу од: „750.000“ 01 извор финансирања.
Укупно за Пројекат П/1102-05 – Санација чворишта на водоводној мрежи у Хајдучици износи:
„38.229.965 “.
Укупно за програм 2 – Комунална делатност , износ од „111.879.771“ замењује се износом
„90.707.965“.
Програм 5 - Развој пољопривреде, Програмска активност 0001 – Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници, Функционална класификација 421, вршиће се
следеће измене:
Позиција 88, економска класификација 424 – Сецијализоване услуге износ: „500.000“замењује се
износом од „200.000“.
Укупно за ПА-0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
износ: „24.500.000 “ замењује се износом од „24.200.000“.
Укупно за програм 5 – Развој пољопривреде износ од „25.500.000 “ замењује се износом
„25.200.000“.
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Пројекат П/0701-01 Реализација I и II фазе пројекта паркинга код Дома здравља ( треба пројекат да се ревидира ),
Функционална класификација 451, брише се:
Позиција 98, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ: „3.600.000 “
брише се;
Позиција 99, економска класификација 423 – Услуге по уговору ( стручни надзор ) износ: „180.000“
брише се.
Укупно за Пројекат П/0701-01 - Реализација I и II фазе пројекта паркинга код Дома здравља (
треба пројекат да се ревидира ), износ: „3.780.000 “ брише се.
Укупно за програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, износ од
„20.680.000 “ замењује се износом „16.900.000“.
Програм 11 - Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0005 – Подршка
реализацији програма Црвеног Крста, функционална класификација 090, вршиће се следеће измене:
Позиција 114, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама ( Црвеном
Крсту ) износ: „3.700.000“ замењује се износом „4.400.000“.
Укупно за ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног Крста, износ „3.700.000“ замењује се
износом „4.400.000“.
Пројекат П/0901-03 - Брига о менталном здрављу за инклузивни развој заједнице,
функционална класификација 040, вршиће се следеће измене:
Позиција 121, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „5.000.000 “ замењује се
износом „5.700.000“;
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Позиција 122, економска класификација 426 – Материјал износ: „500.000“ замењује се износом
„1.200.000“.
Укупно за Пројекат П/0901-03 - Брига о менталном здрављу за инклузивни развој заједнице,,
износ „5.800.000“ замењује се износом „7.200.000“.
Додаје се Пројекат П/0901-05 - Пакети и помоћи пензионерима, функционална
класификација 090:
Додаје се позиција 123/1, економска класификација 472 – Накнаде за социјлну заштиту из буџета за
износ од: „3.442.500 “ 07 извор финансирања и „ 1.250.000“ 01 извор финансирања.
Укупно за Пројекат П/0901-05 Пројекат П/0901-05 - Пакети и помоћи пензионерима,, износи
„4.692.500“.
Програмска активност 0001 – Социјалне помоћи – Центар за социјални рад, функционална
класификација 090, вршиће се следеће измене:
Позиција 124, економска класификација 463111 – Текући трансфери на нивоу Републике износ:
„18.077.176“ замењује се износом „15.153.898“.
Укупно за програм 11 – Социјална и дечија заштита, износ од „54.200.676 “ замењује се износом
„53.377.398“.
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 125, економска класификација 464112 – Текуће дотације здравственим установама за
инвестиције и текуће одржавање износ: „26.271.909 “ замењује се износом „26.675.409“;
Укупно за ПА 0001- Функционисање установе примарне здравствене заштите – Дом здравља „1.
Октобар“, износ „26.271.909 “ замењује се износом „26.675..409“.
Укупно за програм 12 – Примарна и здравствена заштита износ „28.811.909 “ замењује се
износом „29.215.409“.
Програм 13 - Развој културе, Програмска активност 0001 – Функционисање локалних
установа културе – Историјски архив, Функционална класификација 820, вршиће се следеће измене:
Позиција 130 економска класификација 463141 – Текући трансфери на нивоу општина износ:
„430.000“ замењује се износом „445.000“.
Укупно за ПА 0001- Функционисање локалних установа културе износ „430.000“ замењује се
износом „445.000“.
Укупно за програм 13 – Развој културе износ „13.760.000“ замењује се износом „13.775.000“.
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 2 –Комунална делатност, Програмска
активност 0002 – Одржавање јавних зелених површина, вршиће се следеће измене:
Позиција 151, Функционална класификација 620, економска класификација 425 – Текуће поравке и
одржавање (одржавање зелених површина у свим Месним заједницама) износ од: „5.500.000“ замењује се
износом од “6.500.000“;
Позиција 152, Функционална класификација 560, економска класификација 425 – Текуће поравке и
одржавање (уклањање амброзије у свим Месним заједницама) износ од: „500.000“ брише се.
Укупно за ПА 0002 - Одржавање јавних зелених површина, износ: „9.000.000“замењује се износом
„9.500.000“.
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Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 2 –Комунална делатност, Програмска
активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, вршиће се следеће измене:
Позиција 154, Функционална класификација 620, економска класификација 425 – Текуће поправке
и одржавање - Зимско одржавање износ од: „3.400.000“ замењује се износом од “2.400.000“.
Укупно за ПА 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене, износ: „7.400.000“замењује
се износом „6.400.000“.
Укупно за програм 2 - Комунална делатност, Јавно предузеће „Полет“ Пландиште износи од:
„16.400.000 “ замењује се износом од „15.900.000“.
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 6 – Заштита животне средине, Програмска
активност 0001 – Управљање заштитом животне средине, Функционална класификација 560, вршиће
се следеће измене:
Позиција 157, економска класификација 425 – Текуће поравке и одржавање Уређење парка Велики
Гај споменик културе износ од: „300.000“ замењује се износом „800.000“.
Укупно за ПА 0001 - Управљање заштитом животне средине, износ: „1.800.000“ замењује се
износом „2.300.000“.
Укупно за програм 2 - Комунална делатност, Јавно предузеће „Полет“ Пландиште износи од:
„16.400.000 “ замењује се износом од „15.900.000“.
Укупно за Јавно предузеће „Полет“ Пландиште износи „19.700.000“.
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:
Додаје се позиција 163/1, економска класификација 413 – Накнаде у натури за износ „100.000“ 01
извор финансирања;
Позиција 166, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи
износ „2.488.000“ 01 извор финансирања замењује се износом „1.826.100 01извор финансирања;
Позиција 167, економска класификација 421 – Стални трошкови износ „1.000.000“ 01 извор
финансирања замењује се износом „1.500.000“ 01извор финансирања;
Позиција 168, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ „70.000“ 01 извор
финансирања замењује се износом „100.000“ 01извор финансирања;
Позиција 169, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ „800.000“ 01 извор
финансирања замењује се износом „1.500.000“ 01извор финансирања;
Позиција 172, економска класификација 426 – Материјал износ „2.000.000“ 01 извор финансирања
замењује се износом „4.000.000“;
Позиција 173, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери износ „250.000“ 01 извор
финансирања замењује се износом „172.550“;
Позиција 174, економска класификација 512 – Машине и опрема износ „100.000“ 01 извор
финансирања замењује се износом „400.000“.
Укупно за Програм 8 – Предшколско образовање износ од „45.996.510“ замењује се износом
„48.887.160“.
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 178, економска класификација 414 – Социјални давања запосленима износ: „50.000“
замењује се износом „350.000“;
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Позиција 181, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „800.000“ замењује се
износом „850.000“;
Позиција 182, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ: „210.000“ замењује се
износом „260.000“;
Позиција 183, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „2.450.000“ замењује се
износом „4.290.000“;
Позиција 190, економска класификација 515 – Књиге за библиотеку износ: „250.000“ замењује се
износом „350.000“.
Укупно за ПА 0001- Функционисање Локалних установа културе износ „ 14.211.847 “ замењује се
износом „16.551.847“.
Програмска активност 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
Функционална класификација 820, вршиће се следеће измене:
Позиција 192, економска класификација 423 –Услуге по уговору износ: „1.500.000“ замењује се
износом „2.000.000“;
Позиција 193, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „400.000“ брише се.
Укупно за 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва износ „ 3.050.000 “
замењује се износом „3.150.000“.
Додаје се Пројекат П/1201-01 – Манифестација преподобни Рафаило Банатски Пландиште
2020, функционална класификација 820:
Додаје се позиција 194/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору за износ од: „354.500 “
07 извор финансирања.
Укупно за Пројекат П/1201-01 – Манифестација преподобни Рафаило Банатски Пландиште
2020,, износи „354.500“.
Укупно за Програм 13 – Развој културе – Коц и Народна библиотека износ од „17.261.847“
замењује се износом „20.056.347“.
Раздео 4, глава 4.03, Месне заједнице, Програм 15, Локална самоуправа, Програмска
активност 0002 – Месне заједнице, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:
Позиција 198 економска класификација 421 – Стални трошкови износ „830.000“ замењује се
износом „940.000“;
Позиција 199 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ „2.505.000“ замењује се
износом „4.605.000“;
Позиција 200 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања износ „6.900.000“
замењује се износом „10.250.000“;
Позиција 201 економска класификација 426 – Материјал износ „1.950.000“ замењује се износом
„3.500.000“;
Укупно за ПА 0002 – Месне заједнице износ: „13.082.476“ замењује се износом: „20.192.476“.
Укупно за све Месне заједнице – износ: „13.082.476 “ замењује се износом: „20.192.476 “.
Укупно за Главе: 4.00, 4.01, 4.02 и 4.03 износ од „623.650.818“ замењује се износом „634.009.384“.
Укупно за Раздео 4 износ од „623.650.818 “ замењује се износом „634.009.384“.
Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3 + 4) износ од „649.123.898 “ замењује се износом „663.182.464“.
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Члан 8.
Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (ДРУГИ
ДОПУНСКИ БУЏЕТ) доставити Министарству финансија и Управи за трезор.
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 2020. годину садржан је у члану 43. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/2013,108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон и 103/2015,
99/2016, 113/2017, 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 2020. 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 2020. 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 2020.
годину (Други допунски буџет) планирана маса средстава текућих прихода и примања, као и прихода од
задуживања износи 657.062.464 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.

Група прихода
Порез на дохадак, добит и капитална добра
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези

ДОТАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД
МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Трансфери од других нивоа власти

Износ
161.170.312
59.200.000
7.920.000
3.300.000
7.200.000
257.296.152

Структура %
24.30
8.93
1.19
0.50
1.09
38.80
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Приход од имовине
Приход од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска корист
Мешовити неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
из претходне године за финансирање пројекта из
ЕУ
Примања од продаје непокретности
Нераспоређени вишак прихода и примања
Укупно:
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105.756.000
18.410.000
2.010.000
5.100.000
15.000.000

15.95
2.78
0.30
0.77
2.26

13.000.000
7.820.000

1.96
1.18
100

663.182.464

Група прихода: порез на доходак, добит и капиталне добитке у буџету учествује са 24.30%. У овој
групи прихода највећи проценат чине приходи од пореза на зараде за који се процењује да ће се остварити у
наредној години у износ у од 141.060.312 динара док за порез на приходе од самосталних делатности
остварење се процењује на износ од 9.000.000 динара, порез на земљиште у износу од 1.400.000 динара као
и порез на остале приходе у износу од 9.500.000 динара.
Од пореза на имовину у буџет у 2020. године очекује се остварење од 59.200.000 динара што
износи 8.93%, а од тога порез на имовину обавезника који воде и не воде пословне књиге у износу од
44.000.000 динара, порез на наслеђе и поклон по решењу пореске управе у износу од 2.500.000 динара, док
од пореза на пренос апсолутних права на непокртеност остварује се 9.500.000 динара. У порезима на добра
и услуге највеће учешће заузима такса и накнада за моторна возила 5.500.000,00 и посебна накнада за
заштиту животне средине које остварење се процењује на износ од 2.000.000,00 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 2020.годину. Општини Пландиште задржана је висина трансферних средстава
и у 2020. години, односно у износу од 179 милиона динара што чини 27.00%.
Текући наменски трансфер у ужем смислу од стране Републике и АП Војводина планирају се у
укупном износу од 72.801.152 динара што чини 10.98%.
Средстава остварена од давања у закуп учествују са 16.06% највећи проценат чини закуп
пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини који се планира у износу
од 100.650.000 динара, као и приходи од давања у закуп непокретности грађевинског земљишта, односно
коришћења непокретности планирају се средства у износу од 5.000.000 динара.
Повраћај средстава из ИПА фондова за реализацију једног пројекта: Брига о менталном здрављу
за ИРЗ, прекограничне сарадње са Румунијом планира се у износу од 15.000.000 динара.
Расходи и издаци
Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину
(Други допунски буџет) буџет се планира на вишем нивоу за 14.058.566 динара у односу на усвојен буџет
општине Пландиште за 2020. годину (Први допунски буџет) и износиће како је напред наведено из разлога
повећања оних апропријација где је недовољно планирано Одлуком о буџету за 2020. годину – Први
допунски буџет.
Пре него што је урађен Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Пландиште за 2020. годину (Други допунски буџет) десиле су се промене између апропријација и то:
1. Решењем о повећању апропријације у току 2020 године из Средства утврђена Уговором о
додели финансијских средстава за финансирање помоћи са наменом набавке и поделе
пакета са основним животним намирницама и средствима за дезинфекцију пензионерима
са најнижим примањима са територије општине Пландиште а све у циљу спречавања
ширења епидемије заразне болести КОВИД-19 бр. 141-401-4356/2020-03-17 од 24.03.2020
године, повећавају планиране приходе на економској класификацији 733 156 - Текући
наменски трансфер од АПВ, у корист нивао општине – Извор 07, у износу од
3.442.500,00 динара. Ова средства користе се за отварање новог Пројекта П/0901-05 –

Стр -222-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 15

27.05.2020.

Пакети помоћи пензионерима, и нове позиције 123/1 у оквиру раздела 4. Програм 11
Социјална и дечија заштита, Функционална класификација 090,
Економска
класификација 472 - Накнада за социјалну заштиту из буџета у износу од 3.442.500,00
динара – Извор 07.
2. Решењем о промени апропријације у току 2020. године, смањењем позиције 79/3 у Програму 2 –
Комунална делатност, Пројекат П/1102-04 – Изградња капеле у Хајдучици, Раздела 4, функција 160,
апропријација економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти – 13.200.000,00 динар
за износ од 1.320.000,00 динара, тако да утврђена апропријација сада износи 11.880.000,00 динара.
Умањење апропријације за део износа утврђен у тачки 1. Овог решења преусмеравају се у корист
повећањем позиције 31, у Програму 15 – Локална самоуправа, ПА 0001 –Функционисање локалних
самоуправа и градских општина, у оквиру Раздела 4, функција 130, апропријација економске
класификације 423 – Услуге по уговору – 6.000.000,00 динара за износ од 1.318.000,00 динара, тако
да утврђена апропријација сада износи 7.318.000,00 динара повећањем позиције 107/4, у Програму
9 – Основно образовање, Пројекат П/2002-02 – Радови на санацији, адаптацији и доградњи ОШ „
Доситеј Обрадовић“ (издвојено одељење Маргита), у оквиру Раздела 4, функција 912, апропријација
економске класификације 424 – Специјализоване услуге – 70.000,00 динара за износ од 2.000,00
динара, тако да утврђена апропријација сада износи 72.0000,00 динара;
3. Решењем о употреби сталне буџетске резерве одобрава се исплата износа од укупно
1.668.933,00 динара за потребе штаба за ванредне ситуације општине Пландиште из
средстава утврђена Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2020. годину („Сл. лист
oпштине Пландиште“, бр. 37/2019 и 03/2020), раздео 4, Програм 15 – Локална
самоуправа, ПА 0010 – Стална буџетска резерва, функција 160, позиција 47, економска
класификација 499111 – стална резерва и да се иста пренесу на раздео 4, Програм 15 –
Локална самоуправа, ПА 0014 – Ванредна ситуација (цивилна заштита), позиција 48,
економска класификација 423 – Услуге по уговору и то за:
 Институт за безбедност и превентивни инжињеринг, Нови Сад (израда
плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама), рачун број: 1199/20
у износу од 576.000,00 динараи и
 Laxon, Црепаја (за услуге прања, чишћења, прскања и дезинфекцију свих
продавница у свим насељеном местима општине Пландиште), рачун број:
2020-22 у износу од 438.000,00 динара;
Позиција 50, економска класификација 426 – Материјал и то за:
 Пантовић д.о.о. Ужице (памучна маска за лице), рачун број 317 у износу од
120.000,00 динара;
 Аромапланст д.о.о. Јерменовци (анибактеријски гел за дезинфекцију),
рачун број: 0116/20 у износу од 99.000,00 динара;
 Timpromet htz d.o.o. Врање, предрачун број: 341/2020 (захтев од Дома
здравља „1. октобар“ Пландиште за набавку заштитне опреме и
термометра) у износу од 40.200,00 динара;
 СЗР Рол папир Београд (за маске и рукавице), понуда број: 244/20 од
26.03.2020. године у измосу од 112.800,00 динара;
 Дом здравља „1. октобар“ Пландиште, захтев број: 141, од 19.03.2020.
године за 300л горива – месечно, у износу од 100.000,00 динара;
 Дом здравља „1. Октобар“ Пландиште, захтев број 148, од 20.03.2020.
године за набавку средства за дезинфекцију, реагенсе и санитетски
потрошни материјал у износу од 182.933,00 динара;
4. Решењем о употреби сталне буџетске резерве одобрава се исплата износа од укупно
480.000,00 динара за потребе штаба за ванредне ситуације општине Пландиште из
средстава утврђена Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2020. годину („Сл. лист
oпштине Пландиште“, бр. 37/2019 и 03/2020), раздео 4, Програм 15 – Локална
самоуправа, ПА 0010 – Стална буџетска резерва, функција 160, позиција 47, економска
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класификација 499111 – стална резерва и да се иста пренесу на раздео 4, Програм 15 –
Локална самоуправа, ПА 0014 – Ванредна ситуација (цивилна заштита), позиција 48,
економска класификација 423 – Услуге по уговору и то за:
 Агенција за чишћење објекта „Laxon“ , Црепаја (чишћење одвода, пропуста,
прелаза (ћуприја) за кишну канализацијуна територији општине
Пландиште), понуда од 05.05.2020. године у износу од 480.000,00 динара.
Решењем о употреби текуће буџетске резерве за исплату износа од 2.241.000,00 динара
за потребе Функционисања Центра за социјалн рад општине Пландиште из средстава
утврђена Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2020. годину („Сл. лист oпштине
Пландиште“, бр. 37/2019 и 03/2020), раздео 4, Програм 15 – Локална самоуправа, ПА
0009 – Текућа буџетска резерва, функција 160, позиција 46, економска класификација
499121 – текућа резерва и да се иста пренесу на раздео 4, Програм 11 – Социјална и
дечија заштита, ПА 0001 – Социјалне помоћи, функција 090, позиција 124, економска
класификација 421 – Стални трошкови у износу од 300.000,00 динара, 423 – Услуге по
уговору у износу од 1.740.000,00 динара, 425 – Текуће поправке и одржавање у износу од
100.000,00, динара и економска класификација 512 –Машине и опрема у износу од
101.000,00 динара;
Решењем о употреби текуће буџетске резерве за исплату износа од 922.520,00 динара за потребе
штаба за ванредне ситуације општине Пландиште из средстава утврђена Одлуком о буџету
Општине Пландиште за 2020. годину („Сл. лист oпштине Пландиште“, бр. 37/2019 и 03/2020),
раздео 4, Програм 15 – Локална самоуправа, ПА 0009 – Текућа буџетска резерва, функција 160,
позиција 46, економска класификација 499121 – текућа резерва и да се иста пренесу на раздео 4,
Програм 15 – Локална самоуправа, ПА 00014 – Ванредне ситуације (цивилна заштита), функција
220, позиција 48, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 443.000,00 динара и
позиција 50, економска класификација 426 – Материјал у износу од 479.520,00 динара;
Решењем о употреби текуће буџетске резерве за исплату износа од 1.250.000,00 динара
за Пројекат П/0901-05 – Пакети помоћи пензионерима – Ковид 19 из средстава утврђена
Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2020. годину („Сл. лист oпштине Пландиште“,
бр. 37/2019 и 03/2020), раздео 4, Програм 15 – Локална самоуправа, ПА 0009 – Текућа
буџетска резерва, функција 160, позиција 46, економска класификација 499121 – текућа
резерва и да се иста пренесу на раздео 4, Програм 11 – Социјална и дечија заштита, ПА
0001 – Социјалне помоћи, функција 090, позиција 123/1, економска класификација 472 –
Накнада за социјалну заштиту из буџета у износу од 1.250.000,00 динара, Извор 01;
Решењем о употреби текуће буџетске резерве за исплату износа од 400.000,00 динара за потребе
функционисања Месне заједнице Пландиште из средстава утврђена Одлуком о буџету Општине
Пландиште за 2020. годину („Сл. лист oпштине Пландиште“, бр. 37/2019 и 03/2020), раздео 4,
Програм 15 – Локална самоуправа, ПА 0009 – Текућа буџетска резерва, функција 160, позиција 46,
економска класификација 499121 – текућа резерва и да се иста пренесу на раздео 4, глава 4.03,
Програм 15 – Локална самоуправа, ПА 0002 – Месне заједнице, функција 160, позиција 199,
економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 400.000,00 динара;
Решењем о употреби текуће буџетске резерве за исплату износа од 550.000,00 динара за
Пројекат П/1301-03- Подршка и унапређење образовања деце предшколског и школског
узраста са територије општине Пландиште из средстава утврђена Одлуком о буџету
Општине Пландиште за 2020. годину („Сл. лист oпштине Пландиште“, бр. 37/2019 и
03/2020), раздео 4, Програм 15 – Локална самоуправа, ПА 0009 – Текућа буџетска
резерва, функција 160, позиција 46, економска класификација 499121 – текућа резерва и
да се иста пренесу на раздео 4, Програм 14 – Развој спорта и омладине, П/1301-03 –
Подршка и унапређење образовања деце предшколског и школског узраста са
територије општине Пландиште, функција 160, позиција 148/1 , економска класификација
472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 550.000,00 динара.

У предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2020. годину (Други допунски
буџет) највеће промене су се десиле у разделу 1. Политички систем локалне самуправе – Функционисање
Скупштине, разделу 2. Политички систем локалне – Функционисање извршних органа (Општинско веће),
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разделу 4. Oпштинска управа, Црвени Крст, Центар за социјални рад, Културно – образовни центар „Вук
Караџић“ Пландиште и Месне заједнице где су урађене прерасподеле између апропријација као и
повећање односно смањење оних апропријација где је недовољно планирано Одлуком о буџету за 2020.
годину (Први допунски буџет) и то:
- Политички систем локалне самуправе – Функционисање Скупштине: Услуге по уговору 2.500.000;
- Политички систем локалне – Функционисање извршних органа (Општинско веће): Услуге по уговору
1.200.000;
- Општинска управа: Накнаде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде 200.000,
Стални трошкови 5.000.000, Услуге по уговору 8.000.000, Текуће поправке и одржавање 3.000.000,
Пројекат P/1102-01 - Доградња и реконструкција месног гробља у Пландишту - Прва фаза
6.120.000, Додаје се нови пројекат П/1102-05 - Санација чворишта на водоводној мрежи у Хајдучици
за износ од укупно 38.229.965 (18.979.965 – 01 извор финансирања и 20.000.000 07 извор
финансирања), Брише се Пројекат П/0701-01 - Реализација I и II фазе пројекта паркинга код Дома
здравља за износ од 3.780.000, Црвени Крст 700.000, Пројекат П/0901-03 - Брига о менталном
здрављу за инклузивни развој заједнице 1.400.000, Додаје се нови Пројекат П/0901-5 – Пакети и
помоћи пензионерима за износ од 4.692.500 (3.442.500 07 извор финансирања ии 1.250.000 01
извор финансирања);
- Код Центара за социјални рад десиле су се прерасподеле апропријација унутар финансијског
плана, односно смањења финансијског плана за 2.923.278;
- Код Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште десиле су се прерасподеле
апропријација унутар финансијског плана, односно повећање фанансијског плана за 2.890.650;
- Код Културно - обазовног центра „Вук Караџић“ Пландиште десиле су се прерасподеле
апропријација унутар финансијског плана, односно повећање фанансијског плана за 2.440.000,
додаје се нови Пројекат П/1201-01 - Манифестација Преподобни Рафаило Банатски Пландиште
2020 за износ од 354.500 – 07 извор финансирања;
- Код Месних заједница десила су се повећања фанансијких планова у укупном износу од 7.110.000.
У финансијским плановима ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, ОШ „Ј.Ј.Змај“ Хајдучица, ОШ
„Ј.С.Поповић“ Велика Греда, Дома здравља „1.октобар“ Пландиште, Народне библиотеке Пландиште
десиле су се прерасподеле апропријација унутар финансијког плана где се није десило повећање, односно
смањење финансијког плана.
Како приходни тако и расходни део је планиран у износу од 663.182.464 динара, како је то приказано у
Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Пландиште за 2020. годину (Други допунски
буџет) у оквиру следећих раздела:
 Раздео 1 – Скупштине општине Пландиште у износу од 11.604.880;
 Раздео 2 – Општинско Веће општине Пландиште у износу од 3.850.000;
 Раздео 3 - Председник општине Пландиште у износу од 13.718.200;
 Раздео 4 – Општинкса управа општине Пландиште у износу од 634.009.384.
Функционална, програмска класификација и класификација према изворима финансирања
Расходи су планирани у складу са Упутством за припрему буџета а 2020. 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 2020. годину надлежни орган локалне власти на
годишњем нивоу донеће план за увођење родно одговорног буџетирања којим ће одредити кориснике
буџетских средстава који ће у својим финансијским плановима дефинисати најмање један родно одговоран
циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправости између
жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма или програмских активности . Напомињемо да ће се
циљеви и индикатори у наведеном плану за родно одговорно буџетирање концентрисани у програму 14 -
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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 2020. 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

Социјална помоћ неквалификована на другом месту

31.335.398

110

Извршни и законодавни органи

29.173.080

130

Опште услуге

106.519.354

160

Опште јавне услуге и истраживања

119.785.988

170

Трансакције везане за јавни дуг

220

Цивилна одбрана

4.071.453

360

Јавни ред и безбедност некласификовано на другом месту

2.000.000

410

Општи економски и ком.послови

7.380.000

421

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов

25.200.000

451

Друмски саобраћај

14.900.000

473

Туризам

474

Вишенаменски развојни пројекти

25.140.000

560

Заштита животне средине

15.380.000

620

Развој заједнице

15.400.000

640

Улична расвета

14.430.000

900.000

9.900.000

721

Опште медицинске услуге

27.215.409

810

Услуге рекреације и спорта

10.000.000

820

Услуге културе

20.501.347

830

Услуге емитовања и штампања

7.350.000

840

Верске и остале услуге заједнице

3.000.000

860

Рекреација спорт, култура и вере

2.980.000

911

Предшклско образовање

48.887.160

912

Основно образовање

86.294.275

920

Средње образовање

13.400.000

070

Социјална помоћ угроженом становништву , некласификована на другом месту

040

Породица и деца

020

Старост

3.645.000
12.300.000
6.100.000
663.182.464
УКУПНО

Што се тиче програмске класификације буџетских расхода треба напоменути и то, да почев од
Одлуке о буџету за 2015. годину приступило се изради програмског буџета а у складу са одредбама Закона о
буџетском систему, јер према члану 112. овог Закона прелазних и завршних одредби, прописано је да
одредбе овог Закона, које се односе на програмски део буџета, примењиваће се поступним увођењем за
поједине кориснике средстава буџета Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти од 2015.
године, како је то и учињено у општинама први пут у 2015. години.
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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 2020. годину:
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