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На основу члана 32.  и  20. став 2 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон и 101/2016 - др. закон), члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. 
изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 20, 64. и 
209. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011) члана 2. Уредбе о наменским трансферима у 
социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)  и члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Службени 
лист општине Пландиште“, бр. 16/2018, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине  Пландиште, на седници 
одржаној дана 20.12.2017. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ  
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се приоритетна услуга социјалне заштите општине Пландиште која се финансира из 
средстава наменског трансфера и изворних прихода Општине Пландиште у 2018. години. 

 
Услуга социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2018. годину, у висини, 

под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о наменским трансферима у 
социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о наменским трансферима за 2018. годину. 

 
 

Члан 2.  
 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Пландиште за 2018. годину у области пружања 

услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о буџету општине Пландиште за 2018. годину  у оквиру  
раздела 4, главе 2 Програма 11 Социјална и дечија заштита, програмске класигфикације 0901-0004, функције 
090, позиције 123 и економске класификације 423 , у укупном износу од 3.600.000,00  динара, распоређују се и 
користе на начин исказан у следећој табели: 

 
 

 Табела 1. 

Услуге социјалне заштите које 

се финасирају из средстава 

наменског трансфера за 2018. 

годину 

Укупан износ по услузи из 

средстава наменског трасфера за 2018. 

годину 

Учешће ЈЛС 

по услузи из 

сопствених 

извора -прихода 

 Помоћ у кући 1.600.000,00 2.000.000,00 

  

 Укупно 1.600.000,00 2.000.000,00 
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Члан 3. 

 
Општина Пландиште стара се о реализацији и квалитету спровођења услуге социјалне заштите за 2018. 

годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити.  
 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном листу општине Пландиште“.  
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