
    

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 
 

Година XXXII Број 17 27.06.2016. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
129. 
 

На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон 
и 103/2015) члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014- др.закон), и члана 40. Статута општине Пландишта, („Службени лист општине 
Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и 03/2015), а на предлог Општинског већа општине Пландиште, 
Скупштина општине  Пландиште на седници одржаној 27.06.2016. године донела је: 
  
 

 
О Д Л У К У 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 
I 
 
 

ОПШТИ ДЕО 
БУЏЕТА 

 
 

Члан 1. 
 
 

 Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим средствима и укупни расходи и издаци 
буџета  општине Пландиште у 2015. години у следећим износима: 
                                                                                            
 
1. Укупно остварени приходи, примања и пренета средства састоје се од: 

 
- 

 
Текућих прихода и примања 

 
464.742 

- Салда готовине 01.01.2015. године 
Укупна расположива средства: 

20.181 
                                                 484.923 

 
2.  Укупно извршени текући расходи и издаци износе:                                                        456.719 
 
3.  Разлика (1-2)…………………………………… 

 
                                                   28.204 
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Члан 2. 

 
 

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

 
                                                    01 – извор финансирања 

               у  хиљадама динара 

    

Класа Опис Остварење Стопа учешћа % 

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   

 
711 

Порез на доходак, добит и 
кап.добитке 

90.147       19,86 % 

712 Порез на фонд зарада 0 0,00 %           

713 Порез на имовину 38.658 8,52 % 

714 Порез на добра и услуге 10.490 2,31 % 

716 Други порези 3.353 0,74 % 

732 Текуће донације од 
међународн.организације 

2.717 0,60 % 

733 Трансфери од других нивоа 
власти 

217.371 47,90 % 

741 Приходи од имиовине 64.853 14,29 % 

742 Приходи од продаје добара 
и услуга 

6.565 1,45 % 

743 Новчане казне и одузета 
имовинска корист 

1.003 0,22 % 

745 Мешовити и неодређени 
приходи 

2.165 0,48 % 

    

772 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године 

193 0,04 % 

Укупно класа 7 453.812 100 % 

8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

  

811 Примања од продаје 
непокретности 

10.930  

Укупно класа 8 10.930 100 % 

 
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛ 7+ 8) 

 
 

464.742  
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Члан 3. 

 
Укупно остварени текући расходи и издаци према економској класификацији и изворима 

финансирања на троцифреном нивоу 
 

                                                              01 – извор финансирања 
 

 

Класа Опис Остварење Стопа учешћа % 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ   

411 Плате , додаци и накнаде  запосленх 62.325 14,57 % 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 11.272 2,64 % 

413 Накнаде у натури 114 0,03 % 

414 Социјална давања запосленима 680 0,16 % 

415 Накнде трошкова за запослене 3.013 0,70 % 

 
416 

Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

800 0,19 % 

 Укупно 410000  78.204 18,29 % 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА   

421 Стални трошкови 27.459 6,42 % 

422 Трошкови путовања 1.789 0,42 % 

423 Услуге по уговору 49.268 11,52 % 

424 Специјализоване услуге 53.497 12,51 % 

425 Текуће поправке и одржавање 26.862 6,28 % 

426 Материјал 14.714 3,44 % 

 Укупно 420000 181.796 42,52 % 

430 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА 
ЗА РАД 

  

434 Употреба природне имовине   

 Укупно 430000   

440 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 

  

441 Отплате домаћих камата 1.068 0,25 % 

444 Пратећи трошкови задуживања 2.039 0,48 % 

 Укупно 440000 3.107 0,73 % 

450 СУБВЕНЦИЈЕ   

451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

1.788 0,42 % 

452 Субвенције приватним предузећима   

 Укупно 450000 1.788 0,42 % 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

  

463 Трансфери осталим нивоима власти 45.548 10,65 % 

465 Остале текуће донације по закону 6.423 1,50 % 

 Укупно 460000 51.971 12,15 % 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ   

471 Права из социјалног осигурања   

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 32.518 7,60 % 

 Укупно 470000 32.518 7,60 % 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ   

481 Дотације невладиним организацијама 20.803 4,87 % 

482 Порези,обавезне таксе и казне  304 0,07 % 

483 Новчане казне по решењу судова и судских 
тела 54.600 12,77 % 

484 Накнада штете за повреду или штету од 
страм др 2.500 0,58 % 

 Укупно 480000 78.207 18,29% 
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УКУПНО КЛАСА 4 427.591 100 % 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА   

511 Зграде и грађевински објекти 16.857 67,92 % 

512 Машине и опрема 2.409                       9,70 % 

513 Остале некретнине и опрема 2.795                     11,26 % 

 Укупно 5100000 22.061 88,88 % 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА   

541 Земљиште 2.759 11,12 % 

 Укупно 5400000 2.759 11,12 % 

УКУПНО КЛАСА 5 24.820 100 % 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 4.307  

 Укупно 610000 4.307  

УКУПНО КЛАСА 4+5 452.412  

УКУПНО КЛАСА 4+5+6 456.719  

 
у хиљадама динара 

Члан 4. 
 

У Билансу стања буџета општине Пландиште на дан 31. децембра 2015. године (Образац 1- 
буџет) утврђена је укупна: 

 актива у износу од 200.977  хиљада динарa, 

 укупна пасива у износу од 200.977 хиљада динара, 
Структура  активе и пасиве на нивоу категорије изгледа: 
                                                    у хиљадама динара 

А  К  Т  И  В  А П  А  С  И  В  А 

конто опис динара конто опис динара 

010000 Нефинансијска имовина у 
салним средствима 

172.773 210000 Дугорочне обавезе 8.616 

020000 Нефин. имовина у залихама - 220000 Краткорочне обавезе - 

110000 Дугорочна финансијска 
имовина 

 230000 Обавезе по основу 
расхода за запослене 

 

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

28.204 240000 Обавезе по основу 
осталих расхода,изузев 
расхода за запослене 

 

130000 Активна временска 
разграничења 

- 250000 Обавезе из пословања  

   290000 Пасивна временска 
разграничења 

 

   310000 Капитал 163.128 

   321121 Вишак прихода - суфицит 28.204 

   321311 Нераспоређен вишак 
прихода  
Ранијих  година 

1.029 

 
С в е г а: 

200.977 
 
С в е г а: 

200.977 
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Члан 5. 

 
У билансу прихода и расхода буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. 

децембра 2015. године (Oбразац 2-буџет) утврђени су следећи износи и то: 
                   у хиљадама динара 

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

464.742 

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

452.411 

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

12.331 

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

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

20.181 
 
 

20.181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.308 
 

 
 

 

в) ВИШАК  ПРИХОДА  И  ПРИМАЊА  –  СУФИЦИТ (ОП 2357) 28.204 

 
       Структура текућих прихода и примања и расхода и издатака од продаје нефинансијске имовине 
на нивоу категорије према економској класификацији: 

 
                                                                                    у хиљадама динара  

ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ  НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

Ознака 
ОП 

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

2003 710000 Порези 158.945 

2057 730000 Донације и трансфери 220.088 

2067 740000 Други приходи 74.586 

2092 770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 193 

2097 780000 Трансфери између буџетских корисника 
на истом нивоу 

 

2101 790000 Приходи из буџета  

2105 810000 Примања од продаје основних средстава 10.930 

2112 820000 Примања од продаје залиха  

2001  С в е г а 464.742 
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ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Ознака 
ОП 

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

2131 410000 Расходи за запослене 78.204 

2153 420000 Коришћење услуга и роба 181.796 

2198 430000 Амортизација и употреба средстава за рад  

2213 440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 3.107 

2237 450000 Субвенције 1.788 

2250 460000 Донације,датације и  трансфери 51.971 

2266 470000 Социјално осигурање и социјална заштита 32.518 

2281 480000 Остали расходи 78.207 

2299 510000 Основна средства 22.061 

2321 540000 Природна имовина 2.759 

2129  С   в   е   г   а 452.411 

 
 

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
ПОСЛОВАЊА 

 
 

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

12.331 

2347  Мањак прихода и примања –буџетски дефицит  

 
2348 

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

20.181 
 

 
2349 
 

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

20.181 

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

 

 
2351 

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

 

2352  Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину  
Финансисираних из кредита 

 

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

 

 
2354 

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

4.308 

 
2355 

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

4.308 

2356  Утрошена средства текућих прихода и  
примања од продаје нефинансијске имовине за 
набавку финансијске имовине 

 

 
2357 

 
321121 

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

28.204 

 
2358 

 
321122 

МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – 
ДЕФИЦИТ ( 2347-2348+2354)>0 
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2359 

 
 

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

 

 
2360 

 Део вишка прихода и примања наменски 
опредељен за наредну годину 

 

 
2361 

 Нераспоређени део вишка прихода и  
примања за пренос у наредну годину 

 

 
Члан 6. 

 
 У извештају о капиталним издацима и финансирању буџета општине Пландиште у периоду 
од 1. јануара до 31. децембра 2015. године (Образац бр.3-буџет), утврђени су укупни примања у 
износу од 10.930 динара, укупни издаци у износу од 29.128 динара и мањак примања у износу од 
18.198 хиљаде динара. 
     
                                                               у хиљадама динара 

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

конто опис износ конто Опис износ 

 
810000 

Примања од продаје 
основних средстава 

10.930 
 

510000 Основна средства 24.820 

820000 Примања од продаје 
залиха 

 520000 Залихе  

910000 Примања од задуживања  610000 Отплата главнице 4.308 

 
920000 

Примања од продаје 
финансиске .имовине 

  
620000 

Набавка финансијске 
имовине 

 

 С в е г а: 10.930  С в е г а: 29.128 

 
Члан 7. 

 
 У Извештају о новчаним токовима буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 
31. децембра 2015. године, (Образац 4-буџет) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 
464.742 хиљаде  динара и укупни новчани одливи у износу од 456.719 хиљаде динара, и вишак  
новчаних прилива  у износу од  8.023 хиљаде динара и салдо готовине на крају године у износу од 
28.204 хиљаде динара. 
 Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине:   
  
Р..бр класа о  п  и  с и  з  н  о  с 

1. 700000 Текући приходи 453.812 

2. 800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 10.930 

3. 900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине  

4.  НОВЧАНИ ПРИЛИВИ ( 1+2+3) 464.742 

5. 400000 Текући расходи 427.591 

6. 500000 Издаци за нефинансијску имовину 24.820 

7. 600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 4.308 

8.  НОВЧАНИ ОДЛИВИ ( 5+6+7) 456.719 

9.  ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( 4-8) 8.023 

10  МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА  

11  САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 20.181 

12  КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У 
ОБРАЧУНУ (4001 + 4441) 

464.742 
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12.1  корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не 

евидентирају преко класе 700000, 800000 и 900000 
 

13  КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ 456.719 

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

 

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

 

  САЛДО ГОТОВИНА НА КРАЈУ ГОДИНЕ ( 11+12-13) 28.204 

 
Члан 8. 

 
 

 У Извешатју о извршењу буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. 
децембра 2015.године, (Образац 5-буџет) утврђена је укупна разлика у износу од 12.331 хиљада 
динара (вишак новчаних прилива)  између укупних прихода и примања који  износе 464.742 хиљаде 
динара и укупних расхода и издатака који износе 452.411 хиљаде динара по ниовима финансирања 
из: Републике, Аутономне Покрајине, општине, донација и осталих извора. 
 
 Структура прихода и примања, расхода и издатака и разлика између примљених и 
утрошених средстава: 
 
                  у хиљадама динара 

 
Р. 
бр 

 

 
Класа 

 
О     п     и     с 

 

 
Укупно 

 
Републ. 

 
Покрајина 

 
Општина 

Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

1. 700000 Текући приходи 453.812  217.371 233.724 2.717  

2. 800000 Примања од продаје 
неефинансијске.имовине 

10.930   10.930   

3. 900000 Примања од задуживања и 
продаје финанс.имовине 

      

4.  Свега приходи ипримања 
(1+2+3) 

464.742  217.371 244.654 2.717  

5. 400000 Текући расходи 427.591  214.764 210.110 2.717  

6. 500000 Издаци за нефинансијску 
имовину 

24.820  2.607 22.213   

7. 600000 Издаци за отплату главнице  и 
набавку финансијске имовине 

4.308   4.308   

8.  Свега расходи и издаци 
(5+6+7) 

456.719  217.371 236.631 2.717  

9.  Разлика између примљених и 
утрошених средст. (4-8) 

8.023   8.023   

 
Члан 9. 

 
                Укупни буџетски суфицит и укупни фисклани суфицит буџета општине Пландиште за 2015. 
годину утврђени су у следећим износима, и то:  
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БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ И УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 
ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР  2015. ГОДИНЕ  

 
 

ОПИС 
Економска 

класификација 
План за 2015. 

годину 

Остварење за 
период јануар  

децембар  
2015. године 

Разлика % 

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

I УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА (1+2+3) 

7+8+9 485.137.338 464.742.094 96 % 

1. Tекући приходи 7 468.827.338 453.811.503 96 % 

2. Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

8 16.310.000 10.930.591 67 % 

3. Примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине 

9    

3.1. Примања од продаје 
финансијске имовине 

92    

4. Пренета средства 3    

II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 485.137.338 452.411.726 94 % 

4. Текући расходи 4 457.887.338 427.591.282 93,38 % 

5. Издаци за нефинансијску 
имовину 

5 27.250.000 24.820.445 94 % 

6. Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 

6 4.800.000 4.307.870  

6.1. Набавка финансијске 
имовине 

62    

III УКУПНА СРЕДСТВА минус 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)-(4+5+6)  8.022.498  

IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 
 (1+2)-(4+5) 

(7+8)-(4+5)  12.330.368  

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

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

 12.330.368  

 
 
                 Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања 
остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака 
за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 8.022.368 динара. 
  
 
 Укупни фисклани суфицит је буџетски суфицит, коригован за издатке за набавку финансијске 
имовине и утврђен је у износу од 12.330.368 динара. 
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Члан 10. 

 
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Ред. 
број 

Назив 
Остварење за период јануар-

децембар  2015. године 

1. 2. 3. 

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

 

II Примања од задуживања (категорија 91)  

III Неутрошена средства из предходних година 20.181 

IV Укупно (I+III) 20.181 

V Издаци за отплату главнице дуга 
(део категорије 61) 

4.308 

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

8.023 

VII Укупно (V+VI) 12.330 

VIII Нето финансирање (IV-VII) 28.204 

 
Стање на жиро рачуну буџета општине Пландиште 31.12.2015. године је 28.204 хиљада динара.  

 
ПОСЕБАН ДЕО 

 
Члан 11. 

 
          Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета, укључујући расходе и издатке из 
додатних активности корисника средстава буџета града, општине Пландиште у 2015. години 
извршени по организационој класификацији, програмима, програмским активностима/пројектима ( 
програмској класификацији), функционалној и економској класификацији и по изворима 
финанасирања: 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
 

        Завршни рачун буџета општине Пландиште садржи: 
 

1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године 
 

2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2015 до 31.12.2015. године 
 

3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од  
01.01.2015 до 31.12.2015. године 
 

4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2015 до 31.12.2015. године 
 

5. Извештај о извршењу буџета од 01.01.2015 до 31.12.2015. године. 
 

6. Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 
01.01.2015. до 31.12.2015. године. 
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7. Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених 

отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима  у 
периоду од 01.01.2015 до 31.12.2015. године. 
 
       8. Извештај о коришћењу сталне и текуће буџетске резерве за период од 01.01.2015 до 
31.12.2015. године. 
      

9. Извештај о датим гаранцијама у току фискалне године у периоду од 01.01.2015 до 
31.12.2015. године 
      

10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2015 до 
31.12.2015. године. 
   

Члан 13. 
 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2015. годину је саставни део 
ове одлуке. 

Члан 14. 
 

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2015. годину заједно са 
Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период од 01. јануара до 31. 
децембра 2015. године доставиће се Министарству финансија и Управи за трезор. 
 

Члан 15. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивана у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 400-54/2016-I 
Дана: 27.06.2016. године                                         
ПЛАНДИШТЕ                                                              

 
 
                                                                            ПРЕДСЕДНИК  
                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                  Ендре Сабо, дипл. инг. производног менаџмента, с.р. 
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130. 
 

                                                                                  
На основу члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – 
др. закон и 103/2015), члана 20. став 1. тачка 3. и члан 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 15. став 1. тачка 4.  и члан 
40. став 1. тачка 2.  Статута Општине Пландиште  („Сл. лист Општине  Пландиште“, бр. 16/2008, 
17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште је на седници од 27.06.2016. године  донела:   
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

(ПРВИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ) 

  
Члан 1. 

 
                    У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2016. годину („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 23/2015), у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу 
продаје нефинансијске имовине износ: „482.098.929“ замењује се износом: „488.288.929“.  
                    У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: 
„482.098.929“ замењује се износом: „488.288.929“. 
 
                  У члану 2. у ставу 1. Средства  текуће буџетске резерве износ: "7.100.000“ замењује се 
износом „4.711.417“. 

Члан 2. 
 
              У посебном делу  у члану 3.  Приходи и примања буџета за 2016. годину, према економској 
класификацији вршиће се следеће измене и допуне: 

 
              Укупно  економска класификација 711 000 – Порез на доходак, добит и капитална 
добра износ: „85.693.929“  замењује се износом: „84.663.929“. 
             Економска класификација 711121 – Порез на приход од самосталне делатности –по решењу 
пореске управе износ: „500.000“ замењује се износом: „100.000”.   
             Економска класификација 711122 – Порез на приход од самосталне делатности –паушално 
износ: „1.500.000“ замењује се износом: „1.000.000”.   
            Економска класификација 711143 – Порез на приход од непокретности – износ: „100.000“ 
замењује се износом: „50.000”.   
             Економска класификација 711145 – Порез на приход од давања у закуп покретних ствари – 
по основу самоопорезивања и по решењу пореске управе износ: „30.000“ замењује се износом: 
„60.000”.  
             Економска класификација 711147 – Порез на земљиште – износ: „50.000“ замењује се 
износом: „10.000”.  
             Економска класификација 711148 – Порез на продају од непокретности, на основу решења 
Пореске управе – износ: „50.000“ замењује се износом: „10.000”.  

Економска класификација 711161 – Порез на приходе од осигурања лица – износ: „10.000“ 
брише се. 

Економска класификација 711193 – Порез на приходе професионалних спортиста – износ: 
„50.000“ замењује се износом: „30.000”. 
 
            Укупно  економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „52.000.000“ 
замењује се износом: „ 48.800.000“.   

Економска класификација 713311 – Порез на насеђе и поклон, по решењу Пореске управе - 
износ: „4.500.000“ замењује се износом: „1.300.000“.   
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Укупна  економска класификација 733 000 – Трансфери од других нивоа власти: 

„204.500.000“ замењује се износом: „206.600.000“.   
Економска класификација  433154  – Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општине у износу од: „3.500.000“ замењује се износом: „4.000.000“. 
Економска класификација 733156 – Текући наменски трансфер од АПВ у корист општине  - 

износ: „2.000.000“ замењује се износом: „3.600.000“. 
 
Укупна економска класификација 742 000 – Приходи од продаје добара и услуга:  

„6.500.000“ замењује се износом: „12.420.000“.   
Додаје се економска класификација 742126 – Накнада по основу конверзије права 

коришћења у право својине у корист Републике у износу од: „20.000“.  
Економска класификација  742152  – Приход од давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета у 
износу од: „4.500.000“ замењује се износом: „4.000.000“. 

Додаје се економска класификација 742155 – Приход од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници 
њиховог буџета у износу од: „1.500.000“. 

Економска класификација  742253  – Накнада за уређивање грађевинског земљишта у 
износу од: „300.000“ замењује се износом: „3.000.000“. 

Економска класификација  742351  – Приходи које својом делатношћу остваре органи и 
организације општине у износу од: „400.000“ замењује се износом: „2.600.000“. 

 
Укупна економска класификација 743 000 – Новчане казне и одузета имовинска корист:  

„1.050.000“ замењује се износом: „2.200.000“. 
Економска класификација  743353  – Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекшајном 

налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општине у износу од: „50.000“ 
замењује се износом: „600.000“. 

Додаје се економска класификација 743922 – Трошкови поступка пред органима за 
прекршаје у износу од: „600.000“.  

 
Укупна економска класификација 745 000 – Мешовити и неодређени приходи:  

„1.200.000“ замењује се износом: „800.000“. 
 Економска класификација 745151 – Остали приход у корист нивоа Општине - износ: 

„500.000“ замењује се износом: „100.000“.  
 

Укупна економска класификација 811 000 – Примања од продаје непокретности: 
„23.475.000“ замењује се износом: „25.125.000“. 

Додаје се економска класификација 811151 – Примања од продаје непокретности у корист 
нивоа општине у износу од: „1.600.000“.  

Додаје се економска класификација 811153 – Примања од отплате станова у корист нивоа 
Општине у износу од: „50.000“. 

 
            Укупни приходи и примања у износу: „482.098.929“ замењују се износом „488.288.929“. 
 
             У Посебном делу у члану 4. вршиће се следеће измене: 
 
             У члану 4. у ставу 1. износ: „482.098.929“ замењују се износом „488.288.929“. 
 
             У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака  буџета за 2016. годину, 
према програмима, програмској активности  и економској класификацији вршиће се следеће измене 
и допуне: 
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Раздео 1, глава 1.02 – Скупштина општине, председник и општинско веће,  

Функционална класификација 160, Програм 15: Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001- Одржавање локалних избора,  вршиће се следеће измене: 
             Позиција 8, економска класификација 422 – Трошкови путовања - износ: „500.000“ брише се. 

Позиција 9, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „500.000“ замењује се 
износом „1.300.000“. 

Позиција 10, економска класификација 426 – Материјал - износ: „1.000.000“ замењује се 
износом „700.000“. 

Укупно за функционалну класификацију 160 и програмску активност 0602-0001 - износ: 
„2.000.000“  замењује се износом: „2.000.000“. 

 
Раздео 1, глава 1.03 – Скупштина општине, председник и општинско веће,  

Функционална класификација 112, Програм 15: Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001- Финансирање политичких субјеката,  вршиће се следеће измене: 

 Позиција 11, економска класификација 481 – Дотације политичким субјектима – редовна 
делатност - износ: „114.000“ замењује се износом од „164.634“. 

Укупно за функционалну класификацију 112 и програмску активност 0602-0001 - износ: 
„114.000“  замењује се износом: „164.634“. 

 
Укупно Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће  -   износ: 

17.254.000“ замењује се износом: ''17.304.634“. 
 

Раздео 2,  глава 2.01 – Општинска управа,  Функционална класификација 130, Програм 
15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 –Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, вршиће се следеће измене: 

Позиција 24, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „5.000.000“ замењује 
се износом „12.000.000“. 

Позиција 25, економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „5.000.000“ 
замењује се износом „8.000.000“. 

Додаје се нова позиција 27/1, економска класификација  441 – Отплате домаћих камата у 
износу од: „39.160“. 

Позиција 31, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда  - 
износ: „40.000.000“ замењује се износом „25.000.000“. 

Позиција 32, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда (уједи 
паса и др.)  - износ: „500.000“ замењује се износом „600.000“. 

Додаје се нова позиција 32/1, економска класификација  485 – Остале накнаде штете у 
износу од: „200.000“. 

Позиција 34, економска класификација 499121 – Текућа резерва - износ: „7.100.000“ 
замењује се износом „4.711.417“. 

Позиција 35, економска класификација 511 – Зграде и грађавински објекти - износ: 
„21.500.000“ замењује се износом „1.000.000“. 

Укупно за главу 2.01 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001 
- износ: „157.560.000“ замењује се износом: „130.010.577“. 

 
Раздео 2,  глава 2.06 – Општинска управа,  Функционална класификација 130, Програм 

15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 –Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина Пројекат П/05 - Радном праксом до нових радних места у 
Јужном Банату, вршиће се следеће измене: 

Позиција 42, економска класификација 423 – Услуге по уговору - износ: „360.000“ замењује 
се износом „180.000“. 
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Укупно за главу 2.06 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001 

- износ: „360.000 “замењује се износом: „180.000“. 
 
Раздео 2,  глава 2.07 – Општинска управа,  Функционална класификација 130, Програм 

15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 –Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина Пројекат П/06 – Разводна гасоводна мрежа радне зоне 
„Запад“ у Пландишту, вршиће се следеће измене: 

Позиција 43, економска класификација 511290 – Изградња плиновода - износ: „2.500.000“ 
замењује се износом од „1.500.000“. 

Укупно за главу 2.07 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001 
- износ: „2.500.000“ замењује се износом од „1.500.000“. 

 
Раздео 2,  глава 2.44 – Општинска управа,  Функционална класификација 130, Програм 

15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 –Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина Пројекат П/07 – Извођење израде, опремања и повезивања 
истражно-експлоатационог бунара у месту Дужине, вршиће се следеће измене: 

Додаје се нова позиција 43/1, економска класификација  511 – Зграде и грђевински објекти у 
износу од: „7.228.406“. 

Укупно за главу 2.44 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0001 
– додаје се износ: „7.228.406“. 

 
Раздео 2, глава 2.10 – Општинска управа,  Функционална класификација 130,  Програм 

15: Локална самоуправа,  Програмска активност 0008  – Програми националних мањина, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција 47, економска класификација  424 – Остваривање права националних мањина 
(постављање табли) - износ: „100.000“ брише се. 

Додаје се нова позиција 47/1, економска класификација  423 – Услуге по уговору (ЛАП 
унапређење положаја Рома) у износу од: „100.000“. 

Укупно за главу 2.10 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0602-0007 
- износ: „260.000“ замењује се износом: „260.000“. 

 
Раздео 2, глава 2.12, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 1 – 

Локални развој просторног планирања,  Програмска активност 1101-0001 – Стратешко – 
просторно и урбанистичко планирање,  вршиће се следеће измене: 

Позиција 52, економска класификација 5114 – Пројектно планирање - износ: „6.000.000“ 
замењује се износом „3.000.000“. 

Укупно за главу 2.12 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1101-0002 
- износ: „6.000.000“ замењује се износом: „3.000.000“. 

 
Раздео 2, глава 2.14, Општинска управа Функционална класификација 560, Програм 2 – 

Комунална делатсност,  Програмска активност 0601-0003 – Одржавање депонија,  вршиће се 
следеће измене: 

Позиција 55, економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „500.000“ 
замењује се износом „1.000.000“. 

Укупно за главу 2.14 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 0601-0003 
- износ: „500.000“ замењује се износом: „1.000.000“. 

 
Раздео 2, глава 2.16, Општинска управа Функционална класификација 560, Програм 2 – 

Комунална делатност,  Програмска активност 0601-0014 – Остале комуналне услуге,  вршиће 
се следеће измене: 
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Позиција 58, економска класификација 425 – Текуће одржавање карантина за псе и мачке - 

износ: „1.000.000“ брише се. 
Позиција 59, економска класификација 424 – Специјализоване услуге - износ: „1.500.000“ 

замењује се износом од „1.000.000“. 
Укупно за главу 2.16 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 0601-0014 

- износ: „2.600.000“ замењује се износом: „1.100.000“. 
 
Раздео 2, глава 2.45, Општинска управа Функционална класификација 130, Програм 2 – 

Комунална делатност,  Програмска активност 0601-0014 – Остале комуналне услуге,  вршиће 
се следеће измене: 

Додаје се нова позиција 60/1, економска класификација  424 – Услуге дератизације у износу 
од: „500.000“. 

Укупно за главу 2.45 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 0601-0014 
– додаје се износ: „500.000“. 

 
  Раздео 2, глава 2.17, Општинска управа  Функционална класификација 560, Програм 2 

– Комунална делатност,  Програмска активност 0601-0009  – Уређење и одржавање зеленила, 
пројекта П/01- Подизање заштитног зеленог појаса и набавка уређаја за очување животне 
средине капиталног карактера, вршиће се следеће измене: 

Позиција 61, економска класификација  512 – Набавка трактора са прикључном машином 
износ: „4.500.000“ брише се. 

Укупно за главу 2.17 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 1601-0009  
- износ: „4.500.000“ брише се. 

 
Раздео 2, глава 2.18, Општинска управа  Функционална класификација 130, Програм 3 – 

Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0003  – Подстицај за развој 
предузетништва, вршиће се следеће измене: 

Позиција 63, економска класификација  481491 – Дотације – подстицај ОЦД  износ од: 
„300.000“ замењује се износом: „220.000“. 

Укупно за главу 2.18 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1501-0003  
- износ: „300.000“ замењује се износом: „220.000“. 

 
Раздео 2, глава 2.20, Општинска управа  Функционална класификација 130, Програм 4 – 

Развој туризма,  Програмска активност 1502-0001  – Управљање развоја туризма, вршиће се 
следеће измене: 

Позиција 65, економска класификација  481491 – Дотације – подстицај ОЦД  износ од: 
„300.000“ замењује се износом: „390.000“. 

Укупно за главу 2.20 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1502-0001  
- износ: „300.000“ замењује се износом: „390.000“. 

 
  Раздео 2, глава 2.22, Општинска управа  Функционална класификација 130, Програм 4 

– Развој туризма,  Програмска активност 1502-0002  – Туристичка промоција, пројекта П/01- 
Планско уређење трга са тематским целинама „Иницијатива из Пландишта“, вршиће се 
следеће измене: 

Позиција 68, економска класификација  425 – Текуће поправке и одржавање износ: 
„3.000.000“ замењује се износом од „3.900.000“. 

Укупно за главу 2.22 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1502-0002 
- износ„3.000.000“ замењује се износом од „3.900.000“. 
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Раздео 2, глава 2.23, Општинска управа Функционална класификација 421, Програм 5 – 

Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0001 – Унапређење услова за 
пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене: 

Позиција 69, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „6.900.000“ 
замењује се износом: „5.400.000“. 

Позиција 70, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „600.000“ 
замењује се износом: „960.000“. 

Позиција 73, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ: „4.000.000“ 
замењује се износом: „7.300.000“. 

Укупно за главу 2.23 - функционалну класификацију 421 и програмску активност 1101-0001 
– износ: „13.800.000 “ замењује се износом: „15.960.000“. 

 
Раздео 2, глава 2.24, Општинска управа Функционална класификација 560, Програм 6 – 

Заштита животне средине, Програмска активност 0401-0001 – Управљање заштитом животне 
средине и природних вредности, вршиће се следеће измене: 

Позиција 74, економска класификација 481 – Дотације – подстицај ОЦД у износу од: 
„400.000“ замењује се износом: „220.000“. 

Позиција 76, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „500.000“ 
брише се. 

Укупно за главу 2.24 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 0401-0001 
– износ: „950.000“ замењује се износом: „270.000“. 

 
Раздео 2, глава 2.25, Општинска управа Функционална класификација 560, Програм 6 – 

Заштита животне средине, Програмска активност 0401-0002 – Управљање комуналним 
отпадом, вршиће се следеће измене: 

Позиција 77, економска класификација 513 – Набавка канти, контејнера, опреме и др. у 
износу од: „1.000.000“ замењује се износом: „1.500.000“. 

Укупно за главу 2.25 - функционалну класификацију 560 и програмску активност 0401-0002 
– износ: „1.000.000“ замењује се износом: „1.500.000“. 

 
Раздео 2, глава 2.27, Општинска управа Функционална класификација 360, Програм 7 – 

Путна инфраструктура, Програмска активност 0701-0001 – Управљање саобраћајном 
инфраструктуром, вршиће се следеће измене: 

Позиција 79, економска класификација 511231 – Изградња Банaтске улице у Великом Гају 
износ: „2.000.000“ брише се. 

Укупно за главу 2.27 - функционалну класификацију 360 и програмску активност 0701-0001 
– износ: „2.000.000“ брише се. 

 
Раздео 2, глава 2.28, Општинска управа Функционална класификација 360, Програм 7 – 

Путна инфраструктура, Програмска активност 0701-0002 – Одражавање путева, вршиће се 
следеће измене: 

Позиција 83, економска класификација 484 – Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непога у износу од: „2.500.000“ замењује се износом: „3.500.000“. 

Позиција 85, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у износу од: 
„5.000.000“ замењује се износом: „5.020.000“. 

Укупно за главу 2.28 - функционалну класификацију 360 и програмску активност 0701-0002 
– износ: „30.700.000“ замењује се износом: „29.720.000“. 
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Раздео 2, глава 2.30, Општинска управа Функционална класификација 040, Програм 11 

– Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0001 – Социјалне помоћи, вршиће 
се следеће измене: 

Позиција 86, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту (једнократне 
помоћи) у износу од: „1.000.000“ замењује се износом: „2.080.000“. 

Позиција 87, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту (домови, 
интернати, регресирање месечних карате за основце и средњошколце по Решењу и др.) у износу од: 
„1.000.000“ замењује се износом: „1.200.000“. 

Позиција 88, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту (Канцеларија за 
смањење сиромаштва) у износу од: „2.000.000“ замењује се износом: „2.100.000“. 

Позиција 91, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту (Материјална 
помоћ студентима) у износу од: „6.000.000“ замењује се износом: „6.625.000“. 

Укупно за главу 2.30 - функционалну класификацију 040 и програмску активност 0901-0001 
– износ: „23.300.000“ замењује се износом: „24.305.000“. 

 
Раздео 2, глава 2.31, Општинска управа Функционална класификација 040, Програм 11 

– Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0003 – Подршка социо-
хуманитарним организацијама, вршиће се следеће измене: 

Позиција 92, економска класификација 481 – Дотације – подстицаји ОЦД у износу од: 
„600.000“ замењује се износом: „845.000“. 

Укупно за главу 2.31 - функционалну класификацију 040 и програмску активност 0901-0003 
– износ: „600.000“ замењује се износом: „845.000“. 

 
Раздео 2, глава 2.32, Општинска управа Функционална класификација 040, Програм 11 

– Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0006 – Дечија заштита, вршиће се 
следеће измене: 

Позиција 93, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту (подршка 
материнству, родитељски додатак незапосленим породиљама) у износу од: „3.000.000“ замењује се 
износом: „2.500.000“. 

Укупно за главу 2.32 - функционалну класификацију 040 и програмску активност 0901-0006 
– износ: „3.700.000“ замењује се износом: „3.200.000“. 

 
Раздео 2, глава 2.33, Општинска управа Функционална класификација 070, Програм 11 

– Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0003 – Подршка социо-
хуманитарним организацијама, вршиће се следеће измене: 

Позиција 96, економска класификација 481991 – Дотације осталим удружењима грађана - 
избеглице износ од: „200.000“ замењује се износом: „250.000“. 

Додаје се нова позиција 96/1, економска класификација 481991 – Дотације осталим 
удружењима грађана – европске куће (5 кућа) додаје се износ од: „6.600.000“. 

Додаје се нова позиција 96/2, економска класификација 481991 – Дотације осталим 
удружењима грађана – КИРС (3 куће) додаје се износ од: „3.990.000“. 

Укупно за главу 2.33 - функционалну класификацију 070 и програмску активност 0901-0003 
– износ: „200.000“ замењује се износом: „10.840.000“. 

 
Раздео 2, глава 2.37, Општинска управа - Дом здравља, Функционална класификација 

700, Програм 12 – Примарна здравствена заштита, Програмска активност 1801-0001 – 
Функционисање установа примарне здравствене заштите, вршиће се следеће измене: 

Позиција 100, економска класификација 464112 – Текуће дотације здравственим установама 
за инвестиције и текуће одржавање – износ од: „3.820.000“ замењује се износом: „6.720.000“. 
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Укупно за главу 2.37 - функционалну класификацију 700 и програмску активност 1801-0001 

– износ: „3.820.000“ замењује се износом: „6.720.000“. 
 
Раздео 2, глава 2.38, Општинска управа - Дом здравља, Функционална класификација 

700, Програм 3 – Локални економски развој, Програмска активност 1501-0005 – Финансијска 
подршка локално економском развоју – јавни радови, вршиће се следеће измене: 

Позиција 101, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „560.000“ 
замењује се износом: „625.000“. 

Укупно за главу 2.38 - функционалну класификацију 700 и програмску активност 1501-0005 
– износ: „560.000“ замењује се износом: „625.000“. 

 
Раздео 2, глава 2.39, Општинска управа, Функционална класификација 130, Програм 13 

– Развој културе, Програмска активност 1201-0002 – Подстицај културном и уметничком 
стваралаштву, вршиће се следеће измене: 

Позиција 102, економска класификација 481 – Дотације – подстицаји ОЦД – износ од: 
„900.000“ замењује се износом: „1.035.000“. 

Укупно за главу 2.39 - функционалну класификацију 130 и програмску активност 1201-0002 
– износ: „3.550.000“ замењује се износом: „3.685.000“. 

 
Раздео 2, глава 2.40, Општинска управа, Функционална класификација 810, Програм 14 

– Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0001 – Подршка локалним спортским 
организацијама, вршиће се следеће измене: 

Позиција 105, економска класификација 481 – Дотације спортским и омладинским 
организацијама – износ од: „7.000.000“ замењује се износом: „7.209.583“. 

Додаје се нова позиција 105/1, економска класификација 481911 – Дотације спорстким и 
омладинским организацијама (Удружење рибара „Гргеч“) додаје се износ од: „15.000“. 

Додаје се нова позиција 105/2, економска класификација 481911 – Дотације спорстким и 
омладинским организацијама (Фудбалски клуб „ Младост“ Велика Греда) додаје се износ од: 
„15.000“. 

Укупно за главу 2.40 - функционалну класификацију 810 и програмску активност 1301-0001 
– износ: „7.000.000“ замењује се износом: „7.239.583“. 

 
Раздео 2, глава 2.41, Општинска управа, Функционална класификација 810, Програм 3 – 

Локални економски развој, Програмска активност 1501-0005 – Финансијска подршка локално 
економском развоју – јавни радови, вршиће се следеће измене: 

Позиција 106, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „270.000“ 
замењује се износом: „280.000“. 

Укупно за главу 2.41 - функционалну класификацију 810 и програмску активност 1501-0005 
– износ: „270.000“ замењује се износом: „280.000“. 

 
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште - Раздео 2, глава 2.42, Функционална 

класификација 630, Програм 3 – Локални економски развој, Програмска активност 1501-0005 – 
Финансијска подршка локално економском развоју – јавни радови, вршиће се следеће 
измене: 

Позиција 107, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ: „440.000“ замењује 
се износом: „480.000“. 

Укупно за главу 2.42 - функционалну класификацију 630 и програмску активност 1501-0005 
– износ „440.000“ замењује се износом: „480.000“. 
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Јавно предузеће „Полет“ Пландиште - Раздео 2, глава 2.46, Функционална 

класификација 630, Програм 2 – Комунална делатност, Програмска активност 0601-0009 – 
Уређење и одржавање зеленила, вршиће се следеће измене: 

Додаје се нова позиција 107/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге 
(одржавање зелених површина) – у износу до: „5.000.000“. 

Укупно за главу 2.46 - функционалну класификацију 630 и програмску активност 0601-0009 
– додаје се износ од: „5.000.000“. 

 
Укупно Раздео 2. – Општинска управа  - износ: „314.503.929“ замењује се износом: 

“310.692.495“. 
 
Предшколска установа Пландиште, Раздео 3, глава 3.01, Функционална класификација 

911, Програм 3 – Локално економски развој, Програмска активност  1501-0005 – Финансијска 
подршка локално економском развоју – јавни радови, вршиће се следеће измене: 

Позиција  126, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „140.000“ 
замењује се износом: „145.000“. 

Укупно за главу 3.01 - функционалну класификацију 911 и програмска активност 2001-0001 
– износ: „34.280.000“  замењује се износом: „34.285.000“. 

 
Основна школа Пландиште, Раздео 3, глава 3.02, Функционална класификација 912,  

Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност  2002-0001 – Функционисање 
Основних школа Пландиште, вршиће се следеће измене: 

Позиција 161, економска класификација 413 – Накнаде у натури – износ од: „150.000“ 
замењује се износом од „10.000“. 

Позиција 164, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни 
расходи  – износ од: „1.200.000“ замењује се износом од „1.425.000“. 

Позиција 167, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „800.000“ 
замењује се износом од „500.000“. 

Позиција  168, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „150.000“ 
замењује се износом од „145.000“. 

Позиција 170, економска класификација 426 – Материјал – износ од: „2.250.000“ замењује се 
износом од „2.550.000“. 

Позиција 172, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне – износ од: 
„50.000“ замењује се износом од „10.000“. 

Позиција 175, економска класификација 513 – Остала основна средства – износ од: „50.000“ 
замењује се износом од „10.000“. 

Укупно за Основну школу Пландиште - функционалну класификацију 912 и програмска 
активност 2002-0001 – износ: „23.600.000“ замењује се износом: „23.600.000“. 

 
Основна школа Велика Греда, Раздео 3, глава 3.02, Функционална класификација 912,  

Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност  2002-0001 – Функционисање 
Основних школа - вршиће се следеће измене: 

Позиција  414, економска класификација  414  – Социјална давања запосленима  – износ од: 
„55.000“ замењује се износом од „115.000“. 

Укупно за Основну школу Велика Греда - функционалну класификацију 912 и програмска 
активност 2002-0001 – износ: „9.632.500“  замењује се износом: „9.692.500“. 

 
Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште, Раздео 3, глава 3.03 

Функционална класификација 820,  Програм 13 – Развој културе, Програмска активност  1201-
0001 – Функционисање локалних установа културе, вршиће се следеће измене: 



Стр  -389-                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број:17    27.06.2016. 

 

 
Позиција  211, економска класификација 416  – Накнаде запосленима и остали посебни 

расходи – износ од: „100.000“ брише се. 
Позиција  214, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „400.000“ 

замењује се износом од „600.000“. 
Позиција  215, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „300.000“ 

замењује се износом од „200.000“. 
Позиција  216, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ од: 

„300.000“ замењује се износом од „500.000“. 
Позиција  217, економска класификација 426 – Материјал – износ од: „200.000“ замењује се 

износом од „500.000“. 
Позиција  223, економска класификација 513 – Остала основна средства – износ од: 

„150.000“ замењује се износом од „50.000“. 
 
Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште, Раздео 3, глава 3.03 

Функционална класификација 820,  Програм 13 – Развој културе, Програмска активност  1201-
0002 – Подстицај културном и уметничком стваралаштву, вршиће се следеће измене: 

Позиција  224, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „400.000“ 
замењује се износом од „300.000“. 

 
Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште, Раздео 3, глава 3.03 

Функционална класификација 820,  Програм 3 – Локално еконимски развој – јавни радови, 
Програмска активност 1501-0005 – Финансијска подршка локално економском развоју – јавни 
радови, вршиће се следеће измене: 

 
Позиција 225, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „300.000“ 

замењује се износом од „310.000“. 
Укупно за Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште - функционалну 

класификацију 820 и програмска активност 1201-0001 – износ: „7.610.000“  замењује се износом: 
„7.920.000“. 

 
Народна библоиотека Пландиште, Раздео 3, глава 3.03 Функционална класификација  

820,  Програм 13 – Развој културе, Програмска активност  1201-0001 – Функционисање 
локалних установа културе, вршиће се следеће измене: 

Додаје се нова позиција 231, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали 
посебни расходи – у износу до: „60.000“. 

Позиција 232, економска класификација 421 – Стални трошкови – износ од: „250.000“ 
замењује се износом од „120.000“. 

Позиција 236, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ од: 
„150.000“ замењује се износом од „100.000“. 

 
Народна библоиотека Пландиште, Раздео 3, глава 3.03 Функционална класификација  

820,  Програм 3 – Локално еконимски развој – јавни радови, Програмска активност 1501-0005 – 
Финансијска подршка локално економском развоју – јавни радови, вршиће се следеће 
измене: 

Позиција 244, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „130.000“ 
замењује се износом од „165.000“. 

Укупно за Народну библиотеку Пландиште - функционалну класификацију 820 и 
програмска активност 1201-0001 – износ: „3.950.000“  замењује се износом: „3.865.000“. 
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Центар за социјални рад Пландиште, Раздео 3, глава 3.04 Функционална 

класификација 090,  Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност  0901-
0001 – Функционисање установа социјалне заштите и социјалне помоћи, вршиће се следеће 
измене: 

Позиција  246, економска класификација 411  – Плате и додаци запослених – износ од: 
„1.960.000“ замењује се износом од „2.120.000“. 

Позиција  255, економска класификација 424  – Специјализоване услуге – износ од: „110.000“ 
замењује се износом од „170.000“. 

Позиција  257, економска класификација 426  – Материјал – износ од: „500.000“ замењује се 
износом од „800.000“. 

Додаје се нова позиција 259/1, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и 
казне – у износу до: „10.000“. 

Додаје се нова позиција 259/2, економска класификација 512 – Машине и опрема – у износу 
до: „30.000“. 

 
Центар за социјални рад Пландиште, Раздео 3, глава 3.04 Функционална 

класификација 090,  Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност  0901-
0001 – Социјалне помоћи, вршиће се следеће измене: 

Позиција 260, економска класификација 472  – Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
(једнократне помоћи) – износ од: „3.000.000“ замењује се износом од „3.100.000“. 

 
Центар за социјални рад Пландиште, Раздео 3, глава 3.04 Функционална 

класификација 090,  Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност  0901-
0002 – Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја, вршиће се следеће измене: 

Позиција 261, економска класификација 472  – Накнаде за социјалну заштиту из буџета) – 
износ од: „1.500.000“ замењује се износом од „1.800.000“. 

Укупно за Центар за социјлани рад Пландиште - функционалну класификацију 090 и 
програмска активност 1201-0001 – износ:„9.091.000“ замењује се износом: „10.051.000“. 

 
Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција  269,  економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: 
„1.000.000“ замењује се износом од „1.150.000“. 

Позиција 270  економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ од: 
„1.600.000“ замењује се износом од „1.950.000“. 

Укупно за месну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0602-0002 – износ: „9.550.000“ замењује се износом: „10.050.000“. 

 
Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм  2 – Комунална делатност,  Програмска активност  0601-0010  – Јавна расвета, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција  277, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ од: 
„240.000“ замењује се износом од „340.000“. 

Укупно за месну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0601-0010 – износ: „240.000“  замењује се износом: „340.000“. 

 
Месна заједница Пландиште, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 3 – Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0005 –Финансијска 
подршка локалном економском развају – јавни радови, вршиће се следеће измене: 
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Позиција 279, економска класификација 423 –Услуге по уговору – у износу од: „450.000“ 

замењује се износом од „470.000“. 
Укупно за главу 3.05 - функционалну класификацију 160 и програмску активност 1501-0005 

– износ „450.000“ замењује се износом од „470.000“. 
 
Укупно за Месну заједницу  Пландиште износ од: „14.140.000“ замењује се износом: 

„14.760.000“. 
 
Месна заједница Банатски Соколац, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  

160,  Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 

 
Позиција 296, економска класификација 422 – Трошкови путовања – износ од: „30.000“ 

брише се. 
Позиција  297, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „50.000“ 

замењује се износом од „80.000“. 
Позиција 299, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ од: 

„100.000“ замењује се износом од „400.000“. 
Позиција 300, економска класификација 426 – Материјал – износ од: „50.000“ замењује се 

износом од „100.000“. 
Позиција  301,  економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда – 

износ од: „1.000.000“ замењује се износом од „1.207.000“. 
Позиција  302, економска класификација 512 – Машине и опрема – износ од: „50.000“ брише 

се. 
Укупно за месну заједницу Банатски Соколац - функционалну класификацију 160 и 

програмска активност 0602-0002 – износ: „1.930.000“  замењује се износом: „2.437.000“. 
 

Месна заједница Банатски Соколац, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  
160,  Програм 3 – Локални економски развој, Програмска активност  1501-0005  – Финансијска 
подршка локално економском развоју – јавни радови, вршиће се следеће измене: 

Позиција 304, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „260.000“ 
замењује се износом од „310.000“. 

Укупно за месну заједницу Банатски Соколац - функционалну класификацију 160 и 
програмска активност 1501-0005 – износ: „260.000“  замењује се износом: „310.000“. 

 
Месна заједница Банатски Соколац, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  

160,  Програм 5 – Развој пољопривреде, Програмска активност  0101-0001  – Унапређење 
услова за пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене: 

Позиција 305, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „300.000“ 
замењује се износом од „330.000“. 

Укупно за месну заједницу Банатски Соколац - функционалну класификацију 160 и 
програмска активност 0101-0001 – износ: „300.000“  замењује се износом: „330.000“. 
 

Укупно за Месну заједницу  Банатски Соколац  износ од: „2.640.000“ замењује се 
износом: „3.227.000“. 

 
Месна заједница Милетићево, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 
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Позиција 307, економска класификација 421 – Стални трошкови – износ од: „500.000“ 

замењује се износом од „600.000“. 
Позиција 308, економска класификација 422 – Трошкови путовања – износ од: „30.000“ 

брише се. 
Позиција 310, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „450.000“ 

замењује се износом од „150.000“. 
Позиција 311, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ од: 

„500.000“ замењује се износом од „300.000“. 
Позиција  312, економска класификација  426 – Материјал – износ од: „150.000“ замењује се 

износом од „650.000“. 
Додаје се нова позиција 312/1,  економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по 

решењу суда у износу од: „1.000.000“. 
Позиција 313, економска класификација 512 – Машине и опрема – износ од: „50.000“ брише 

се. 
Укупно за месну заједницу Милетићево - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0602-0002 – износ: „1.880.000“  замењује се износом: „2.900.000“. 
 
Месна заједница Милетићево, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм  2 – Комунална делатност,  Програмска активност  0601-0010  – Јавна расвета, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција  314, економска класификација 423 – Услуге одржавања јавне расвете – износ од: 
„240.000“ замењује се износом од „180.000“. 

Укупно за месну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0601-0010 – износ: „240.000“  замењује се износом: „180.000“. 

 
Месна заједница Милетићево, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 3 – Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0005 –Финансијска 
подршка локалном економском развају – јавни радови, вршиће се следеће измене: 

Позиција 315, економска класификација 423 –Услуге по уговору – у износу од: „270.000“ 
замењује се износом од „310.000“. 

Укупно за главу 3.05 - функционалну класификацију 160 и програмску активност 1501-0005 
– износ „270.000“ замењује се износом од „310.000“. 

 
Месна заједница Милетићево, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм  13 – Развој културе,  Програмска активност  1201-0002  – Подстицај културном и 
уметничком стваралаштву, вршиће се следеће измене: 

Позиција  317, економска класификација 426 – Материјал– износ од: „50.000“ замењује се 
износом од „100.000“. 

Укупно за месну заједницу Пландиште - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 1201-0002 – износ: „50.000“  замењује се износом: „100.000“. 

 
Укупно за Месну заједницу  Милетићево  износ од: „2.740.000“ замењује се износом: 

„3.790.000“. 
 
Месна заједница Марковићево, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  

160,  Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција  318, економска класификација 421 – Стални трошкови – износ од: „300.000“ 
замењује се износом од „250.000“. 
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Позиција  319, економска класификација 422 – Трошкови путовања – износ од: „30.000“ 

брише се. 
Позиција  320, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „50.000“ 

замењује се износом од „400.000“. 
Позиција 324, економска класификација 512 – Машине и опрема – износ од: „50.000“ брише 

се. 
Укупно за месну заједницу Марковићево - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0602-0002 – износ: „630.000“  замењује се износом: „850.000“. 
 
Укупно за Месну заједницу  Марковићево износ од: „1.080.000“ замењује се износом: 

„1.300.000“. 
 
Месна заједница Хајдучица, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција  334, економска класификација 512 – Машине и опрема – износ од: „50.000“ 
замењује се износом од „30.000“. 

Укупно за месну заједницу Хајдучица - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0602-0002 – износ: „2.430.000“  замењује се износом: „2.410.000“. 

 
Месна заједница Хајдучица, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм  2 – Комунална делатност,  Програмска активност  0601-0010  – Јавна расвета, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција  336, економска класификација 425 – Текуће одржавање јавне расвете – износ од: 
„240.000“ замењује се износом од „180.000“. 

Укупно за месну заједницу Хајдучица - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0601-0010 – износ: „240.000“  замењује се износом: „180.000“. 

 
Месна заједница Хајдучица, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм  13 – Развој културе,  Програмска активност  0201-0002  – Подстицај културном и 
уметничком стваралаштву, вршиће се следеће измене: 

Позиција  338,  економска класификација  426  –   Материјал  – износ од: „50.000“ замењује 
се износом од „80.000“. 

Укупно за месну заједницу Хајдучица - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0201-0002 – износ: „50.000“  замењује се износом: „80.000“. 

 
Укупно за Месну заједницу  Хајдучица износ од: „3.175.000“ замењује се износом: 

„3.125.000“. 
 
Месна заједница Велика Греда, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  

160,  Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција  342, економска класификација 422 – Трошкови путовања – износ од: „30.000“ 
брише се. 

Позиција  344, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „300.000“ 
замењује се износом од „650.000“. 

Позиција  346, економска класификација  426 – Материјал – износ од: „200.000“ замењује се 
износом од „300.000“. 

Додаје се нова позиција 347/1, економска класификација 511 – Пројектна документација у 
износу од „250.000“. 
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Позиција 348, економска класификација 512 – Машине и опрема – износ од: „50.000“ брише 

се. 
Укупно за месну заједницу Велика Греда - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0602-0002 – износ: „4.090.000“  замењује се износом: „4.710.000“. 
 
Месна заједница Велика Греда, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  

160,  Програм  2 – Комунална делатност,  Програмска активност  0601-0010  – Јавна расвета, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција  349, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ од: 
„250.000“ замењује се износом од „130.000“. 

Укупно за месну заједницу Велика Греда - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0601-0010 – износ: „250.000“ замењује се износом од „130.000“. 

 
Месна заједница Велика Греда, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  

160,  Програм 3 – Локални економски развој,  Програмска активност 1501-0005 –Финансијска 
подршка локалном економском развају – јавни радови, вршиће се следеће измене: 

Позиција 350 економска класификација 423 –Услуге по уговору – у износу од: „240.000“ 
замењује се износом од „245.000“. 

Укупно за главу 3.05 - функционалну класификацију 160 и програмску активност 1501-0005 
– износ „240.000“ замењује се износом од „245.000“. 

 
Месна заједница Велика Греда, Раздео 3, глава  3.05,  Функционална класификација  

160,  Програм  5 – Пољопривреда,  Програмска активност  0101-0001  –Унапређење услова за 
пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене: 

Позиција  351,  економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „300.000“ 
замењује се износом од „495.000“. 

Укупно за месну заједницу Велика Греда - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0101-0001 – износ: „300.000“  замењује се износом: „495.000“. 

 
Укупно за Месну заједницу  Велика Греда износ од: „4.980.000“ замењује се износом: 

„5.680.000“. 
 
Месна заједница Стари Лец, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција  354, економска класификација 422 – Трошкови путовања – износ од: „30.000“ 
брише се. 

Позиција  355,  економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „200.000“ 
замењује се износом од „4.200.000“. 

Позиција  356,  економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „200.000“ 
замењује се износом од „240.000“. 

Позиција  359, економска класификација 512 – Машине и опрема – износ од: „50.000“ брише 
се. 

Укупно за месну заједницу Стари Лец - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0602-0002 – износ: „1.430.000“  замењује се износом: „5.390.000“. 

 
Месна заједница Стари Лец, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм  2 – Комунална делатност,  Програмска активност  0601-0010  – Јавна расвета, 
вршиће се следеће измене: 
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Позиција  360, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ од: 

„100.000“ замењује се износом од „180.000“. 
Укупно за месну заједницу Стари Лец - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0601-0010 – износ: „100.000“ замењује се износом од „180.000“. 
 
Месна заједница Стари Лец, Раздео 3, глава  3.05,  Функционална класификација  160,  

Програм  5 – Пољопривреда,  Програмска активност  0101-0001  –Унапређење услова за 
пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене: 

Позиција  361,  економска класификација  424 – Специјализоване услуге – износ од: 
„300.000“ замењује се износом од „380.000“. 

Укупно за месну заједницу Стари Лец - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0101-0001 – износ: „300.000“  замењује се износом: „380.000“. 

 
Укупно за Месну заједницу  Стари Лец износ од: „1.930.000“ замењује се износом: 

„6.050.000“. 
 
Месна заједница Дужине, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција  364, економска класификација 422 – Трошкови путовања – износ од: „30.000“ 
брише се. 

Позиција  365,  економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „150.000“ 
замењује се износом од „580.000“. 

Позиција  366,  економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „100.000“ 
замењује се износом од „353.800“. 

Позиција  368,  економска класификација 426 – Материјал – износ од: „100.000“ замењује се 
износом од „200.000“. 

Позиција 369, економска класификација 512 – Машине и опрема – износ од: „50.000“ брише 
се. 

Укупно за месну заједницу Дужине - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0602-0002 – износ: „830.000“  замењује се износом: „1.533.800“. 

 
Укупно за Месну заједницу Дужине износ од: „1.280.000“  замењује се износом: 

„1.983.800“. 
 
Месна заједница Велики Гај, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција 373,  економска класификација 421 – Стални трошкови у износу од: 
„600.000“замењује се износом од „800.000“. 

Позиција  378,  економска класификација  426 – Материјал – износ од: „150.000“ замењује се 
износом од „300.000“. 

Укупно за месну заједницу Велики Гај - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0602-0002 – износ: „1.540.000“  замењује се износом: „1.890.000“. 

 
Укупно за Месну заједницу Велики Гај износ од: „2.090.000“  замењује се износом: 

„2.440.000“. 
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Месна заједница Купиник, Раздео 3, глава 3.05,  Функционална класификација  160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција 384, економска класификација 422 – Трошкови путовања – износ од: „30.000“ 
брише се. 

Позиција 385, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од: „100.000“ 
замењује се износом од „150.000“. 

Позиција 387 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ од: 
„100.000“ замењује се износом од „400.000“. 

Позиција 388, економска класификација 426 – Материјал – износ од: „150.000“ замењује се 
износом од „200.000“. 

Позиција 389, економска класификација 512 – Машине и опрема – износ од: „50.000“ 
замењује се износом од „80.000“. 

Укупно за месну заједницу Купиник - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0602-0002 – износ: „1.030.000“  замењује се износом: „1.430.000“. 

 
Укупно за Месну заједницу Купиник износ од: „1.480.000“  замењује се износом: 

„1.880.000“. 
 
Месна заједница Јерменовци, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација 160,  

Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  0602-0002  – Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција  397, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – износ од: 
„150.000“ замењује се износом од „800.000“. 

Укупно за месну заједницу Јерменовци - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0602-0002 – износ: „1.720.000“  замењује се износом: „2.370.000“. 

 
Месна заједница Јерменовци, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација 160,  

Програм 2 – Комунална делатност, Програмска активност  0601-0002  – Управљање отпадним 
водама, вршиће се следеће измене: 

Позиција 400, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „400.000“ 
брише се. 

Укупно за месну заједницу Јерменовци - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0601-0002 – износ од: „400.000“  брише се. 

 
Месна заједница Јерменовци, Раздео 3, глава 3.05, Функционална класификација  160,  

Програм  2 – Комунална делатност,  Програмска активност  0601-0010  – Јавна расвета, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција  401, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – износ од: 
„600.000“ замењује се износом од „50.000“. 

Укупно за месну заједницу Јерменовци - функционалну класификацију 160 и програмска 
активност 0601-0010 – износ: „600.000“ замењује се износом од „50.000“. 

 
Укупно за Месну заједницу Јерменовци износ од: „3.070.000“  замењује се износом: 

„2.770.000“. 
 
Месна заједница Барице, Раздео 3, глава  3.05,  Функционална класификација  160,  

Програм  5 – Пољопривреда,  Програмска активност  0101-0001  –Унапређење услова за 
пољопривредну делатност, вршиће се следеће измене: 
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Позиција 413, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – износ од: „300.000“ 

замењује се износом од „600.000“. 
Укупно за месну заједницу Барице - функционалну класификацију 160 и програмска 

активност 0101-0001 – износ: „300.000“  замењује се износом: „600.000“. 
 
Укупно за Месну заједницу Барице износ од: „1.940.000“  замењује се износом: 

„2.240.000“. 
 
Укупно за СВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ износ од: „45.195.000“ замењује се износом: 

„53.895.800“. 
 
Укупно Раздео 3. – Општинска управа и индиректни корисници - износ: ''150.341.000“ 

замењује се износом: „160.291.800“. 
 
 Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3) износ: „482.098.929'' замењује се износом: „ 

488.288.929“.                                       
 

          Овом Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2016. годину 
(ПРВИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ) врши се усклађивање прихода и примања и расхода и издатка буџета на 
вишем нивоу због  потписивања уговора са:  
 
 Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије где 

нам је додељен наменски трансфер за услуге социјалне заштите у износу од: 1.596.561,55 
динара. 

  
 Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство где су 

додељена средства за пројекат: 
 „Пројекат за извођење израде, опремања и повезивање истражно-експлоатационог 

бунара у насељеном месту Дужине “ у износу од: 4.818.671,00 динара. 
 

Члан 3. 
 
             Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о  буџету општине Пландиште за 2016. годину (ПРВИ 
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“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 400-72/2016-I                                                                                                   
Дана: 27.06.2016. године                                                                                                              
ПЛАНДИШТЕ                   
                 ПРЕДСЕДНИК  

                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                 Ендре Сабо, дипл. инг. производног менаџмента, с.р.  
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131. 
 

На основу члана 6. и 33. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015), члана 40. и 120. Статута општине Пландиште 
(Службени лист општине Пландиште, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и Одлуке о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему државних органа , систему јавних служби, систему 
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гласник 
РС“, број 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016 и 45/2016), Скупштина општине Пландиште на 
седници одржаној  27.06.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОБЛИКЕ У СИСТЕМУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком утврђује се максималан број запослених на неодређено време за 
организационе облике у систему општине Пландиште за 2016. годину, и то: 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Општинска управа општине Пландиште 70 

Народна библиотека Пландиште 3 

Културно образовани центар „Вук Караџић“ Пландиште 5 

Месне заједнице 3 

Предшколска установа „Срећно детињство“ Пландиште 33 

Предшколска установа Велика Греда 3 

Предшколска установа Хајдучица 4 

УКУПНО 121 

 
Члан 2. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-3/2016-I 
Дана: 27.06.2016. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
                  ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                              Ендре Сабо, дипл.инж.произ.менаџмента, с.р. 



Стр  -399-                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број:17    27.06.2016. 

 

 
132. 
 

  

           На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште („Сл. Лист општине 
Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 
дана 27.06.2016. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 
I 
 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Општине Пландиште, Јован Репац, мастер економиста, да 
одлучује о прибављању, отуђењу и другим облицима располагања непокретностима у јавној својини 
општине Пландиште, односно на којима Oпштина има посебна својинска овлашћења, као и да 
закључује уговоре о прибављању, отуђењу и другим облицима располагања непокретностима у 
јавној својини Oпштине Пландиште односно на којима Oпштина има посебна својинска овлашћења, 
у складу са законом, статутом и мишљењем Заштитника имовинско-правних интереса Општине 
Пландиште. 
 
 

II 
 

            Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине 
Пландиште“. 
 
              
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 464-90/2016-I 
Дана: 27.06.2016. године 
Пландиште 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ендре Сабо, дипл.инг. производног менаџмента, с.р. 
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133. 
 

На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. 
закон и 9/2016 – одлука УС) и члана 64. став 1. тачка 8. Статута Општине Пландиште („Службени 
лист Општине Пландиште“ број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће Општине Пландиште на 
седници одржаној дана 21.06.2016. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ 

ПЛАНДИШТЕ 
 
 
I 
 

У Решењу о образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште 
(„Службени лист Општине Пландиште“ број 4/2013 и 9/2015), мења се члан 1. и гласи: 

 
„ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за безбедност саобраћаја општине Пландиште у следећем саставу: 
 
1. Јован Репац, председник Општине Пландиште, председник Савета, 
2. Горан Мајсторовић, начелник полицијске станице Пландиште, заменик председника 

Савета, 
3. Драго Божић, директор Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, члан, 
4. Сава Дивљаков, директор Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, члан, 
5. Раде Митровски, секретар Општинске организације црвеног крста Пландиште, члан, 
6. Никола Познић, шеф Одсека за планирање и грађење Општинске управе Општине 

Пландиште, члан, 
7. Борислав Родић, самостални стручни сарадник за послове грађевинарства, члан. 

 
 

II 
 

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

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 344-97/2016-III 
Дана: 21.06.2016. године 
ПЛАНДИШТЕ 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 

 
129. Одлука о Завршном рачуну буџета 

општине Пландиште за 2015. 
годину 

 
 

................................................................. 

 
 

353 
130. Одлука о изменама и допунама 

Одлуке о буџету општине 
Пландиште за 2016. годину (Први 
допунски буџет) 

 
 
 

................................................................. 
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131. Одлука о максималном броју 

запослених на неодређено време 
за организационе облике у 
систему општине Пландиште за 
2016. годину 

 
 
 
 
................................................................. 
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132. Решење о давању овлашћења 
председнику општине Пландиште 

 
................................................................. 
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133. Решење о измени Решења о 
образовању Савета за безбедност 
саобраћаја општине Пландиште 

 
 
 
................................................................. 
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38. 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Родика Грујеску 
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА ТЕКСТА: Драгослав Аврамовић, Татјана Шипка 
Тел. 013/861-035 
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна  плаћања: 
 - приходи буџета општине - 840-44640-68 
Штампа: Одсек за скупштинске послове  


