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З А П И С Н И К 

 
          Са 45. седнице Општинског већа општине Пландиште одржане дана 

23.09.2021. године телефонским путем.  
          Седницу је сазвао Јован Репац, председник Општинског већа, због 

хитности, телефонским путем, за 23.09.2021. године са почетком у 13,38 
часова.  
          По усменом овлашћењу Јована Репца, председника Општинског већа, 

Наташа Адамовић је о одржавању седнице, o предложеном дневном реду, као и 
о садржају аката непосредно обавестила Душана Ћурчића, заменика 

председника Општине, а телефонским путем чланове Општинског већа Бојану 
Стојановић, Зорана Петровића, Тању Петровић, Мирјана Грбића и Роберта 

Морица.  
          На овој седници разматран је следећи 
 

 
Д Н Е В Н И     Р Е Д 

 
1. Предлог Амандмана на Предлог Одлуке о другим изменама и допунама 

Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину. 
 
 

 
Тачка 1. Предлог Амандмана на Предлог Одлуке о другим изменама  

              и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину  
                

 
Председник Општинског већа, Јован Репац и заменик председника Општине 
Душан Ћурчић изјаснили су се непосредно, док су се чланови Општинског већа 

Бојана Стојановић, Зоран Петровић, Тања Петровић, Мирјан Грбић и Роберт 
Мориц изјаснили појединачно телефонским путем о Предлогу Амандмана на 

Предлог Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине 
Пландиште за 2021. годину, којим се утврђује следеће: 

 
„У члану 3. План расхода по програмима врше се следеће измене: 

2. Комуналне делатности износ „103.617.847“ замењује се износом од 

„100.017.847“ .  



15. Опште услуге локалне самоуправе  износ „164.354.097“ замењује се износом 

од „167.954.097“.  
     

У посебном делу у члану 5. вршиће се следеће измене: 
  У разделу 4.  Општинска управа, функционална класификација 130, 

програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,  ПА 0001 Функционисање 
локалне самоуправе и градске општине: 

          Позиција 38/0 економска класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање износ  од „12.000.000“ динара, замењује се износом „13.000.000“. 
 

У разделу 4.  Општинска управа, функционална класификација 160, 
програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,  ПА 0009 Функционисање 

Текућа буџетска резерва:     
           Позиција 46/0 економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва 

износ  од „  2.143.848“ динара, замењује се износом „ 1.143.848“. 
 
             У разделу 4.  Општинска управа, функционална класификација 160, 

програм 2 – Комуналне делатности,  ПА 0004 Зоохигијена: 
          Позиција 52/0 економска класификација 421 – Стални трошкови износ  

од „4.560.000“ динара, замењује се износом „960.000“. 
 

          У разделу 4.  Општинска управа, функционална класификација 130, 
програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,  ПА 0001 Функционисање 
локалне самоуправе и градске општине: 

          Позиција 34/0 економска класификација 421 – Стални трошкови износ  
од „21.951.000“ динара, замењује се износом „25.551.000“. 

 
           У разделу 4.  Општинска управа, функционална класификација 130, 

програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,  ПА 0001 Функционисање 
локалне самоуправе и градске општине: 
          Позиција 28/0 економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 

запослених ( зараде)  износ  од „43.992.075“ динара, замењује се износом 
„43.848.193“. 

          Позиција 29/0 економска класификација 412 – Социјални доприноси на 
терет послодаваца  износ  од „7.251.216“ динара, замењује се износом 

„7.226.942“. 
  
           У разделу 4.  Општинска управа, функционална класификација 130, 

програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,  ПА 0002 Функционисање 
месних заједница: 

          Позиција 159/0 економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених ( зараде)  износ  од  „596.348“ динара, замењује се износом 

„740.230“. 
          Позиција 160/0 економска класификација 412 – Социјални доприноси на 
терет послодаваца  износ  од „98.010“ динара, замењује се износом „122.284“.“ 

 
 



Након изјашњавања, председник Општинског већа констатовао је да је 

једногласно донет 
 

 
А М А Н Д М А Н 

на Предлог Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Пландиште за 2021. годину  

 
 
          Амандман се прилаже записнику и чини његов саставни део. 

 
 

 
Службена белешка о изјашњавању Општинског већа се прилаже 

записнику и чини његов саставни део. 
 
          Председник Општинског већа закључио је седницу Већа у 14,10 часова. 

  
 

 
Записничар:                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                             
Магдалена Тошић, дипл. правник                        Јован Репац, мастер економиста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


