
   

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Година XXX Број 21 27.11.2014. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
116.                                                                                                                      

На  основу  члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012 , 62/2013, 63/2013 и 108/2013 ), члана 20. став 1. тачка 3. и члан 32. став 1. 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 15. став 1. тачка 4.  и члан 

40. став 1. тачка 2.  Статута Општине Пландиште  („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), 

Скупштина општине Пландиште је на седници од 27.11.2014. године  донела   

 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2014. ГОДИНУ (ДРУГИ 

ДОПУНСКИ БУЏЕТ) 

  
 

Члан 1. 
 
                    У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2014. годину („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 21/2013 и 12/2014), у члану 1. у тачки 1. Укпни приходи и примања остварених по основу 
продаје нефинансијске имовине износ: „448.171.000“ замењује се износом: „431.920.069,54“.  
                    У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансиске имовине износ:  „448.171.000 “ 
замењује се износом: „431.920.069,54 “. 
 
                  У члану 2. у ставу 1. Средстав  текуће буџетске резерве износ: „4.835.485,54“ замењује се 
износом „15.922,54“. 

 
Члан 2. 

 
              У Посебном делу  у члану 3.  Приходи и примања буџета за 2014. годину, према економској 
класификацији вршиће се следеће измене и допуне: 

 
              Укупно  економска класификација 711 – Порез на доходак, добит и капитална добра износ: 
„87.111.000 “ замењује се износом: „88.870.069,54“.   
               Економска класификација 711111 – Порез на зараде - износ: „70.681.000“ замењује се износом: 
„72.190.069,54“.   
                Економска класификација 711123 – Порез на приход од самосталне делатности само 
опорезивање -  износ: „100.000“ замењује се износом: „4.000.000”.   
               Економска класификација 711147 – Порез на земљиште - износ: „500.000“ замењује се износом: 
„10.000“.   
 
                Укупно  економска класификација 713 – Порез на имовину износ: „31.000.000 “ замењује се 
износом: „32.500.000“.   
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Економска класификација 713121 – Порез на имовину - износ: „4.500.000“ замењује се износом: 
„5.500.000“.   

Економска класификација 713311 – Порез на наслеђе и поклон - износ: „500.000“ замењује се 
износом: „1.500.000“.   

 
                   Укупно  економска класификација 714 – Порез на добра и услуге: „7.150.000 “ замењује се 
износом: „7.730.000“.   

Економска класификација 714543 – Накнада за промену немене пољ. земљишта  износ: „100.000“  
брише се.   

Економска класификација 714552 – Боравишне таксе  - износ: „50.000“ замењује се износом: 
„30.000“.   

Економска класификација 714562 –  Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине  
- износ: „4.500.000“ замењује се износом: „5.200.000“.   

 
  Додаје се нова економска класификација 732 – Донације и помоћи од међународних 

организација у  износу од: „1.600.000“.   
Додаје се нова економска класификација 732151 – Текуће донације и помоћи од међународних 

организација у корист нивоа општина у износу од: „1.600.000“.  
 
  Укупно  економска класификација 733 – Трансфери од других нивоа власти: „217.000.000 “ 

замењује се износом: „195.000.000“.   
Економска класификација 733154 – Текући наменски трансфер од Републике у корист општине 

износ: „3.000.000“  брише се.  
Економска класификација 733156 – Текући наменски трансфер од АПВ у корист општине - износ: 

„15.000.000“ замењује се износом: „11.000.000“.   
Економска класификација 733252 – Капитални наменски трансфер од АПВ у корист општине  - 

износ: „20.000.000“ замењује се износом: „5.000.000“.  
 
 Укупно  економска класификација 741 – Приход од имовине: „83.300.000“ замењује се 

износом: „82.720.000“. 
Економска класификација 741151 – Приходи буџета општине од камата на средства КРТА  - 

износ: „1.800.000.000“ замењује се износом: „1.200.000“.  
Додаје се нова економска класификација 741531 – Комунална такса за коришћење простора на 

јавним површинама у износу од: „20.000“. 
 
  Укупно  економска класификација 742 – Приход од продаје добара и услуга: „8.100.000 “ 

замењује се износом: „8.400.000“.   
Економска класификација 742253 – Накнада за уређење грађевинског земљишта - износ: 

„300.000“ замењује се износом: „600.000“. 
 

Укупно  економска класификација 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист: 
„1.550.000 “ замењује се износом: „1.250.000“.   

Економска класификација 743324 – Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје  - износ: 
„1.500.000“ замењује се износом: „1.200.000“.  

 
Укупно  економска класификација 745 – Мешовити и неодређени приходи: „2.300.000 “ 

замењује се износом: „1.800.000“.   
Економска класификација 745151 – Остали приходи у корист општина  - износ: „1.500.000“ 

замењује се износом: „1.000.000“.  
 
Укупно  економска класификација 771 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода: 

„500.000 “ замењује се износом: „50.000“.   
Економска класификација 771 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода   - износ: 

„500.000“ замењује се износом: „50.000“. 
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Укупно  економска класификација 811 – Примања од продаје непокретности: „8.160.000 “ 
замењује се износом: „10.000.000“.   

Економска класификација 811151 – Примања од продаје непокретности  - износ: „8.160.000“ 
замењује се износом: „10.000.000“.   
 
              Укупни приходи и примања у износу: „448.171.000“ замењују се износом „431.920.069,54“. 
 
             У Посебном делу у члану 4. вршиће се следеће измене: 
 
             У члану 4. у ставу 1. износ: „448.171.000,00“ замењује се износом: „431.920.069,54“. 
 
             У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака  буџета за 2014 годину, према 
економској класификацији вршиће се следеће измене и допуне: 
 

Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће – Функционална 
класификација 250 – Штаб за вандредне ситуације,  вршиће се следеће измене: 

 Економска класификација 424 –  Специјализоване услуге - износ: „200.000” замењује се износом: 
„380.000“. 

 Економска класификација 426  –  Материјал - износ: „100.000” замењује се износом: „165.000“. 
 Економска класификација 484 –  Накнада штете услед елементарних непогода - износ: ''500.000'' 

замењује се износом: „600.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 250 – Штаб за вандредне ситуације - износ: „1.100.000“ 

замењује се износом: „1.445.000“. 
 

Укупно Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће  -  износ: „19.030.000'' 
замењује се износом: „19.375.000“. 
 

Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 110 – Опште услуге, вршиће 
се следеће измене: 

Економска класификација 411 – Плате и додаци запослених - износ: „32.100.000” замењује се 
износом: „26.000.000“. 

Економска класификација  412 – Социјални доприноси на терет послодавца - износ: „5.300.000'' 
замењује се износом: „4.500.000“. 

Економска класификација 413 – Накнаде у натури - износ: „50.000” замењује се износом: 
„300.000“. 

Економска класификација  415 – Накнаде за запослене - износ: „1.500.000” замењује се износом: 
„1.600.000“. 

Економска класификација  422 – Трошкови путовања - износ: „2.000.000” замењује се износом: 
„2.700.000“. 

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „42.000.000” замењује се 
износом: „27.000.000“. 

Економска класификација  425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „8.000.000” замењује се 
износом: „7.000.000“. 

Економска класификација  471 – Права из социјалног осигурања  - износ: „400.000” брише се. 
Економска класификација  482 – Порези,обавезне таксе и казне -  износ: „200.000” замењује се 

износом: „300.000“. 
Економска класификација  483 – Новчане казне и пенали по решењу судова - износ: „62.500.000” 

замењује се износом: „71.500.000“. 
Економска класификација 484 – Накнаде за штете настале од елементарних непогода и других 

прир. узрока - износ: „3.000.000“ замењује се износом: „2.800.000“. 
Економска класификација 499 121 – Текућа - износ: „4.835.485,54“ замењује се износом: 

„15.922,54“. 
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти -  износ: „20.000.000“ замењује се 

износом: „5.000.000“. 
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Економска класификација 513 – Остала основна средства - износ: „1.000.000“ замењује се 
износом: „500.000“. 

Укупно за функционалну класификацију 110 – Опште услуге  - износ: „228.285.485,54“ замењује се 
износом: „194.615.922,54“. 

 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 170 – Трансакције везане за 

јавни дуг: 
Економска класификација 441 – Отплата камате по домаћим кредитима - износ: „2.400.000“ 

замењује се износом: „1.500.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 170 – Трансакције везане за јавни дуг - износ: „9.200.000“ 

замењује се износом: „8.300.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 040 – Породица и деца , 

вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту - износ: „4.000.000“ замењује се 

износом: „8.850.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 040 – Породица и деца - износ: „4.000.000“ замењује се 

износом: „8.850.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 912 – Превоз основног 

образовања, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 422411 – Трошкови превоза основног образовања - износ: „7.000.000“ 

замењује се износом: „10.000.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 912 – Превоз основног образовања  - износ: „7.000.000“ 

замењује се износом: „10.000.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 941 – Високо образовање-

материјална помоћ, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 472710 – Накнада из буџета за образовање – студентске награде  - 

износ: „5.500.000“ замењује се износом: „7.000.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 941 – Високо образовање-материјална помоћ  - износ: 

„5.500.000“ замењује се износом: „7.000.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 911 – Предшколска установа 

Пландиште, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 411 – Плате и додаци запослених - износ: „21.220.000“ замењује се 

износом: „20.200.000“. 
Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца - износ: „4.000.000'' 

замењује се износом: „3.700.000“. 
Економска класификација 421 – Стални трошкови  - износ: „586.000“ замењује се износом: 

„888.000“. 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору  - износ: „100.000“ замењује се износом: 

„150.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „1.000.000“ замењује се 

износом: „800.000“. 
Економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту - износ: „1.364.000“ замењује се 

износом: „1.000.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 911 – Предшколска установа Пландиште - износ: 

„28.720.000“ замењује се износом: „27.188.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 820 – Услуге културе КОЦ 

Пландиште, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 411 – Плате и додаци запослених - износ: „4.000.000“ замењује се 

износом: „3.700.000“. 
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Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца - износ: „720.000“ 
замењује се износом: „900.000“. 

Додаје се нова економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи у 
износу од: „6.000“.   

Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „650.000“ замењује се износом: 
„700.000“. 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „600.000“ замењује се износом: 
„800.000“. 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „400.000'' замењује се 
износом: „900.000“. 

Економска класификација 426 – Материјал - износ: „200.000“ замењује се износом: „400.000“. 
Укупно за функционалну класификацију  980 – Услуге културе КОЦ Пландиште   - износ: 

„7.340.000'' замењује се износом: „8.176.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 860 – Услуге културе 

Народна библиотека  Пландиште, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „280.000“ замењује се износом: 

„155.000“. 
Економска класификација  422 – Трошкови путовања - износ: „200.000“ замењује се износом: 

„100.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање -   износ: „50.000“ замењује се 

износом: „250.000“. 
Економска класификација 426 – Материјал  - износ: „300.000“ замењује се износом: „330.000“. 
Додаје се нова економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од: „137.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 860 – Услуге културе Народна библиотека Пландиште  - 

износ: „4.440.000“ занењује се износом: „4.582.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 810 – Фонд за развој 

спорта,услуге рекреације и спорта, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 481 – Спортске организације,инситуције и установе по програмима - 

износ: „6.500.000“ замењује се износом: „7.652.000“. 
Укупно за функционалну класификацију  810 – Фонд за развој спорта, услуге рекреације и спорта - 

износ: „6.500.000“ замењује се износом: „7.652.000“. 
 
 Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 630 – Субвенције ЈКП 

„Полет“ Пландиште, вршиће се следеће измене: 
Додаје се нова економска класификација 484 – Накнада штете настале од елементарних 

непогода или других природних узрока у износу од: „1.000.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 630 – Субвенције ЈКП „Полет“ Пландиште -   износ: 

„14.000.000“ замењује се износом: „15.000.000“. 
 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 620 – ЈП за грађевинско 

земљиште, локалне путеве и комуналну изградњу, вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 411 – Плате и додаци - износ: „150.000“ замењује се износом: „10.000“. 
Економска класификација  412 – Социјлни доприноси на терет послодавца -  износ: „50.000“ 

замењује се износом: „10.000“. 
Економска класификација  415 – Накнаде за запослене  - износ: „50.000“ замењује се износом: 

„10.000“. 
Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „100.000“ замењује се износом: 

„10.000“. 
             Економска класификација 422 – Трошкови путовања - износ: „50.000“ замењује се износом: 
„10.000“.  
            Укупно за функционалну класификацију 620 – ЈП за грађевинско земљиште, локалне путеве и 
комуналну изградњу - износ: „400.000“ замењује се износом: „50.000“. 
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Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 560 – Заштита животне 
средине некласификована на другом месту, вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „3.000.000“ замењује се износом: 
„2.000.000“. 

Укупно за функционалну класификацију 560 – Заштита животне средине некласификована на 
другом месту - износ: „3.500.000“ замењује се износом: „2.500.000“. 

 
Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 110 – Извршни и 

законодавни органи, вршиће се следеће измене:  
Економска класификација  481941 – Дотације осталим удружењима грађана - износ: 

„4.260.367,46“ замењује се износом: „6.852.000“. 
              Економска класификација 481991 – Дотације осталим удружењима грађана- избеглице - износ: 
„600.000“ замењује се износом: „100.000“. 
                Укупно за функционалну класификацију 110 – Извршни и законодавни органи - износ: 
„12.420.514,46“ замењује се износом: „14.512.147“. 
 

Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 360 – Јавни ред и безбедност 
некласификоване на другом месту, вршиће се следеће измене:  
             Економска класификација  423 – Услуге по уговору - износ: „1.000.000“ замењује се износом: 
„1.650.000“. 
                Укупно за функционалну класификацију 360 – Јавни ред и безбедност некласификоване на 
другом месту -  износ: „1.500.000“ замењује се износом: „2.150.000“. 
 
 
 
                Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 421 – Пољопривреда и 
шумарство, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „13.000.000“ замењује се 
износом: „10.000.000“. 

Економска класификација 512 – Машине и опрема - износ: „500.000“ брише се. 
             Укупно за функционалну класификацију 421 – Пољопривреда и шумарство - износ: „13.500.000“ 
замењује се износом: „10.000.000“. 
 
               Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 133 – Услуге културе 
историјски архив, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 421 – стални трошкови - износ: „200.000“ замењује се износом: 
„160.000“. 
             Укупно за функционалну класификацију 133 – Услуге културе историјски архив - износ: „200.000“ 
замењује се износом: „160.000“. 
 
            Укупно Раздео 2. –   износ: „363.596.000“ замењује се износом: „340.826.069,54“. 

 
Раздео 3. – Функционална класификација 912 – Основна школа Пландиште, вршиће се 

следеће измене: 
Економска класификација 415 – Накнаде за запослене -  износ: „2.500.000“ замењује се износом: 

„2.900.000“. 
Економска класификација 422 – Трошкови путовања -  износ: „100.000“ замењује се износом: 

„115.000“. 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору -  износ: „350.000“ замењује се износом: 

„650.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање -  износ: „2.000.000“ замењује се 

износом: „1.500.000“. 
Економска класификација 482 – Порези и обавезне таксе - износ: „50.000“ замењује се износом: 

„20.000“. 
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Економска класификација 472 – Исхрана ученика -  износ: „2.000.000“ замењује се износом: 
„2.700.000“.  

Економска класификација 512 – Машине и опрема износ: „100.000“ брише се.  
Економска класификација 513 – Остала основна средства - износ: „100.000“ замењује се износом: 

„10.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 912 – Основна школа Пландиште  - износ: „13.600.000“ 

замењује се износом: „14.295.000“. 
 

Раздео 4. – Функционална класификација 912 – Основна школа Хајдучица, вршиће се 
следеће измене: 

 Економска класификација 415 – Накнаде за запослене - износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
„1.100.000“. 

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи -    износ: 
''800.000'' замењује се износом: „400.000“. 

Економска класификација 421 – Стални трошкови  -  износ: „1.500.000“ замењује се износом: 
''1.700.000“. 

Економска класификација 422 – Трошкови путовања  -  износ: „500.000“ замењује се износом: 
„100.000“. 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ замењује се износом: 
„150.000“. 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „750.000“ замењује се 
износом: „350.000“. 

Укупно за функционалну класификацију 912 – Основна школа Хајдучица  - износ: „5.800.000“ 
замењује се износом: „4.950.000“. 
 

Раздео 5. – Функционална класификација 912 – Основна школа Велика Греда, вршиће се 
следеће измене: 

Економска класификација  413 – Накнаде у натури -  износ: „100.000“ замењује се износом: 
„10.000“. 

Економска класификација  415 – Накнаде за  запослене -  износ: „500.000“ замењује се износом: 
„800.000“. 

Економска класификација  421 – Стални трошкови -  износ: „1.400.000“ замењује се износом: 
„1.600.000“. 

Економска класификација  422 – Трошкови путовања  - износ: „200.000“ замењује се износом: 
„360.000“. 

Економска класификација 426 – Материјал - износ: „1.000.000“ замењује се износом: „750.000“. 
Економска класификација 472 – Исхрана ученика - износ: „500.000“ замењује се износом: 

„800.000“. 
Економска класификација  482 – Порези и обавезне таксе  износ: „40.000“ брише се. 
Укупно за функционалну класификацију 912 – Основна школа Велика Греда  - износ: „5.360.000“ 

замењује се износом: „5.940.000“. 
 
Укупно за функционалну класификацију 912 – Основне школе – износ: „24.760.000“ замењује 

се износом: „25.185.000“. 
 

Раздео 6. – Функционална класификација 090 – Социјлна заштита некласификована на 
другом месту, вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „120.000“ замењује се 
износом: „130.000“. 

Економска класификација 426 – Материјал - износ: „300.000“ замењује се износом: „425.000“. 
Додаје се нова економска класификација 471 – Права из социјалног осигурања у износу од: 

„90.000“. 
Економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту - износ: „4.300.000“ замењује се 

износом: „6.500.000“. 
Економска класификација 512 – Машине и опрема - износ: „50.000“ замењује се износом: „30.000“. 
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Укупно за функционалну класификацију 090 – Социјлна заштита некласификована на другом 
месту - износ: „7.925.000“ замењује се износом: „10.330.000“. 

 
Раздео 7. – Функционална класификација 740 – Здраство – Дом здравља, вршиће се 

следеће измене: 
 Економска класификација 411 – Плате и додаци - износ: „1.000.000“ замењује се износом: 

„2.300.000“. 
Додаје се нова економска класификација 415 – Накнаде за запослене у изосу од: „106.000“. 
 Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „300.000“ замењује се износом: 

„100.000“. 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „1.000.000“ замењује се износом: 

„60.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „1.000.000“ замењује се 

износом: „900.000“. 
Економска класификација 426 – Материјал износ: „50.000“ брише се. 
Укупно за функционалну класификацију 740 – Здраство – Дом здравља - износ: „3.350.000“ 

замењује се износом: „3.466.000“. 
 

Раздео 8. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Пландиште, вршиће се 
следеће измене:  

Економска класификација 411 – Плате и додаци заполсенима - износ: „700.000“ замењује се 
износом: „650.000“. 

Економска класификација  412 – Социјални доприноси на терет послодавца - износ: „265.000'' 
замењује се износом: „220.000“. 

Додаје се нова економска класификација 414 – Социјална давања запосленима у износу од: 
„61.000“.   

Економска класификација  416 – Награде,бонуси и остали расходи износ: „100.000“ брише се. 
 Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „2.300.000“ замењује се износом: 

„3.300.000“. 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „1.000.000“ замењује се износом: 

„1.500.000“. 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „1.000.000“ замењује се износом: 

„900.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „600.000“ замењује се 

износом: „900.000“. 
Економска класификација 426 – Материјал - износ: „900.000“ замењује се износом: „1.000.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Пландиште - износ: „6.915.000“ 

замењује се износом: „8.681.000“. 
 
Раздео 9. - Функционална класификација 160 – Месна заједница Велики Гај, вршиће се 

следеће измене: 
Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „400.000“ замењује се износом: 

„570.000“. 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „500.000“ замењује се износом: 

„650.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „400.000“ замењује се 

износом: „250.000“. 
Додаје се нова економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од: „33.000“.   
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Велики Гај - износ: „2.040.000“ 

замењује се износом: „2.243.000“. 
 
Раздео 10. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Велики Греда, вршиће се 

следеће измене: 
Економска класификација 416 – Награде,бонуси и остали расходи - износ: „40.000“ замењује се 

износом: „35.000“. 
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 Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „1.200.000“ замењује се износом: 
„1.650.000“. 

Економска класификација 422– Трошкови питовања износ: „50.000“ брише се. 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Велика Греда - износ: „3.920.000“ 

замењује се износом: „4.315.000“. 
 

Раздео 11. –  Функционална класификација 160 – Месна заједница Хајдучица, вршиће се 
следеће измене: 

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца - износ: „20.000“ 
замењује се износом: „15.000“. 

Економска класификација 416 – Награде, бонуси и остали расходи износ: „80.000“ брише се. 
 Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „1.200.000“ замењује се износом: 

„1.400.000“. 
Економска класификација 422 – Трошкови путовања - износ: „100.000“ замењује се износом: 

„140.000“. 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „500.000“ замењује се износом: 

„340.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „300.000“ брише се. 
Економска класификација 426 – Материјал - износ: „200.000“ замењује се износом: „420.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Хајдучица - износ: „3.000.000“ 

замењује се износом: „2.915.000“. 
 

Раздео 12. – Функционална    класификација 160 – Месна заједница Стари Лец, вршиће се 
следеће измене: 

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца - износ: „10.000“ 
замењује се износом: „15.000“. 

Економска класификација 416 – Награде,бонуси и остали расходи износ: „20.000“ брише се. 
 Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „400.000“ замењује се износом: 

„500.000“. 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „30.000“ замењује се износом: „35.000“. 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „400.000“ замењује се износом: 

„700.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „300.000“ брише се. 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Стари Лец - износ: „1.310.000“ 

замењује се износом: „1.400.000“. 
 

Раздео 13. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Дужине, вршиће се 
следеће измене:  

Економска класификација 422 – Трошкови путавања износ: „20.000“ брише се. 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „300.000“ замењује се износом: 

„160.000“. 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „400.000“ замењује се износом: 

„500.000“. 
Економска класификација 426 – Материјал - износ: „100.000“ замењује се износом: „160.000“.  
Додаје се нова економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од: „27.000“.  
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Дужине - износ: „1.330.000“ 

замењује се износом: „1.357.000“. 
 

             Раздео 14. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Марковићео, вршиће се 
следеће измене: 

Економска класификација 422 – Трошкови путавања износ: „20.000“ брише се. 
Економска класификација  423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ замењује се износом: 

„135.000“. 
Економска класификација 512 – Машине и опрема -  износ: „50.000“ замењује се износом: 

„35.000“. 
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Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Марковићево - износ: „1.120.000“ 
не замењује се у односу на први допунски буџет.   

 
Раздео 15. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Милетићево, вршиће се 

следеће измене: 
Економска класификација  412 – Социјални доприноси на терет послодавца - износ: „450.000'' 

замењује се износом: „500.000“. 
Економска класификација 422 – Трошкови путавања износ: „50.000“ брише се. 
Економска класификација  424 – Специјализоване услуге - износ: „500.000“ замењује се износом: 

„800.000“. 
Економска класификација 426 – Материјал  - износ: „100.000“ замењује се износом: „500.000“.  
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Милетићево - износ: „1.700.000“ 

замењује се износом: „2.400.000“. 
 
 Раздео 16. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Банатски Соколац, 

вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „300.000“ замењује се износом: 

„450.000“. 
Економска класификација  423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ замењује се износом: 

„50.000“. 
Економска класификација  424 – Специјализоване услуге - износ: „400.000“ замењује се износом: 

„350.000“. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „100.000“ замењујњ се 

износом: „152.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Банатски Соколац  - износ: 

„1.025.000“ замењује се износом: „1.127.000“. 
 
            Раздео 17. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Купиник, вршиће се 
следеће измене:  

Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „300.000“ замењује се износом: 
„500.000“. 

Економска класификација 422 – Трошкови путавања износ: „100.000“ брише се.  
Економска класификација  423 – Услуге по уговору - износ: „200.000“ замењује се износом: 

„100.000“. 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге  - износ: „400.000“ замењује се износом: 

„500.000“. 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Купиник - износ: „1.280.000“ 

замењује се износом: „1.380.000“. 
 

            Раздео 18. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Маргита, вршиће се 
следеће измене:  

 Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „600.000“ замењује се износом: 
„1.350.000“. 

Економска класификација 422 – Трошкови путавања износ: „50.000“ брише се.  
Економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ замењује се износом: 

„50.000“. 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге  износ: „300.000“ брише се. 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Маргита - износ: „1.280.000“ 

замењује се износом: „1.630.000“. 
 
              Раздео 19. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Барице, вршиће се 
следеће измене:  
            Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „500.000“ замењује се износом: 
''600.000“. 

Економска класификација 422 – Трошкови путавања износ: „50.000“ брише се.  
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Економска класификација  423 – Услуге по уговору - износ: „100.000“ замењује се износом: 
„150.000“. 

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „400.000“ замењује се износом: 
„600.000“. 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „240.000“ замењујњ се 
износом: „320.000“. 

Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Барице - износ: „1.390.000“ 
замењује се износом: „1.770.000“. 
 
              Раздео 20. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Јерменовци, вршиће се 
следеће измене: 
            Економска класификација 421 – Стални трошкови - износ: „800.000“ замењује се износом: 
„1.000.000“. 

Економска класификација 422 – Трошкови путавања износ: „50.000“ брише се.  
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Јерменовци - износ: „2.200.000“ 

замењује се износом: „2.350.000“. 
 
Укупно за функционалну класификацију 160 – Месне заједнице износ: „28.510.000“ замењује 

се износом: „32.688.000“. 
 
Раздео 21. – Функционална класификација 421 – Фонд за развој пољопривреде, вршиће се 

следеће измене:  
              Економска класификација 451 – Субвенције - износ: „1.000.000“ замењује се износом: „50.000“.    
            Укупно за функционалну класификацију 421 – Фонд за развој пољопривреде - износ: „1.000.000“ 
замењује се износом: „50.000“.    
 
 
 

Укупно Расходи (Раздео 1 + 2) износ: „448.171.000“ замењује се износом: „431.920.069,54“.    
                                                              

Члан 3. 
 
             Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о  буџету општине Пландиште за 2014. годину (други  
допунски буџет)  доставити Министарству финансија и Управи за трезор. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 
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