
   

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXX Број 12 30.06.2014. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
69.      

 На основу члана 15. став 1. тачка 1. и члана 40. став 1. Статута општине Пландиште („Сл. 

лист општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници 

одржаној дана 30.06.2014. године, донела је 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД 

2014-2020. ГОДИНЕ 

Члан 1. 

           УСВАЈА СЕ Стратегија одрживог развоја општине Пландиште за период 2014-2020. године 

са предложеним акционим плановима који су њен саставни део. 

Члан 2. 

           О имплементацији акционих планова стараће се тимови за имплементацију са одговорним 

лицима и институцијама  у зависности од сегмента стратегије, а које ће именовати Председник 

општине. 

Члан 3. 

           Тимови за имплементацију ће подносити Извештај о имплементацији акционих планова 

Скупштини општине Пландиште. 

Члан 4. 

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

Пландиште“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 011-6/2014-I       ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.06.2014. године          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ПЛАНДИШТЕ       Раде Клашња, дипл.правник, с.р. 
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70. 

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010 , 101/2011, 93/2012,  62/2013, 63/2013 и 108/2013) и члана 40. Статута општине 

Пландишта, („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), а на предлог 

Општинског већа општине Пландиште, Скупштина општине  Пландиште на седници одржаној  

дана 30.06.2014. године, донела је 

    

О Д Л У К У 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТА ЗА 2013. ГОДИНУ 

I 

ОПШТИ ДЕО 

БУЏЕТ 

 

Члан 1. 

 Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим средствима и укупни расходи и 

издаци буџета  општине Пландиште у 2013. години у следећим износима: 

                                                                                             

 

1. Укупно остварени приходи, примања и пренета средства састоје се од: 

 

- 

 

Текућих прихода и примања……………. 

 

413.254 

- Салда готовине 01.01.2013 

Укупна расположива средства: 

49.052 

462.306 

 

2.  Укупно извршени текући расходи и издаци износе:                                                        428.561 

 

3.  Разлика (1-2)…………………………………… 

 

                                             33.745 
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Укупно остварени текући приходи и примања према економској 

класификацији на троцифреном нивоу 

У хиљадама 

Класа Опис Остварење Стопа учешћа % 

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   

 
711 

Порез на доходак, добит и 
кап.добитке 

101.919 24,62 % 

712 Порез на фонтд зарада   

713 Порез на имовину 17.778 4,30  % 

714 Порез на добра и услуге 5.983 1,45  % 

716 Други порези 2.096 0,51 % 

732 Текуће донације од 
међународн.организације 

 % 

733 Трансфери од других нивоа 
власти 

206.293 49,92  % 

741 Приходи од имиовине 67.792 16,40  % 

742 Приходи од продаје добара и 
услуга 

6.827 1,65  % 

743 Новчане казне и одузета 
имовинска корист 

1.225 0,30 % 

745 Мешовити и неодређени 
приходи 

2.352 0,57 % 

    

771 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 

989 0,24 % 

 
Укупно класа 7 

 
413.254 

 
100 % 

9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 
И ПРОД.ФИН.ИМОВИНЕ 

  

911 Примања од домаћих 
задуживања 

  

921 Примања од продаје домаће 
фиансијске имовине 

  

Укупно класа 9   

УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛ 7+ 9) 413.254  
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Укупно остварени текући расходи и издаци према економској класификацији на 

троцифреном нивоу 

                                                                                                     У хиљадама 

Класа Опис Остварење Стопа учешћа % 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ   

411 Плате , додаци и накнаде  запосленх 67.299 16,63 % 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 12.104 2,99 % 

413 Накнаде у натури 236 0,06% 

414 Социјална давања запосленима 1.329 0,33 % 

415 Накнде трошкова за запослене 2.095 0,52 % 

 
416 

Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

390 0,10 % 

 Укупно 410000  83.453 20,63 % 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА   

421 Стални трошкови 12.583 3,11 % 

422 Трошкови путовања 27.251 6,73 % 

423 Услуге по уговору 38.330 9,47 % 

424 Специјализоване услуге 54.534 13,48 % 

425 Текуће поправке и одржавање 18.595 4,59 % 

426 Материјал 7.245 1,79 % 

 Укупно 420000 158.538 39,18 % 

430 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА 
ЗА РАД 

  

434 Употреба природне имовине   

 Укупно 430000   

440 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 

  

441 Отплате домаћих камата 1.646 0,41 % 

444 Пратећи трошкови задуживања 1.887 0,47 % 

 Укупно 440000 3.533 0,88 % 

450 СУБВЕНЦИЈЕ   

451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

  

452 Субвенције приватним предузећима   

 Укупно 450000   

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

  

463 Трансфери осталим нивоима власти 69.249 17,11 % 

 Укупно 460000 69.249 17,11 % 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ   

471 Права из социјалног осигурања   

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 15.150 3,74 % 

 Укупно 470000 15.150 3,74 % 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ   

481 Дотације невладиним организацијама 16.683 4,12 % 

482 Порези,обавезне таксе и казне  167 0,04 % 
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Члан 2. 

У Билансу стања буџета општине Пландиште на дан 31. децембра 2013.године (Образац 

1- буџет) утврђена је укупна: 

 актива у износу од 184.457  хиљада динарa, 

 укупна пасива у износу од 184.457 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 

149.167 210000 Дугорочне обавезе 19.581 

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 

33.785 240000 Обавезе по основу 
осталих расхода,изузев 
расхода за запослене 

 

130000 Активна временска 
разграничења 

1.505 250000 Обавезе из пословања 1.505 

   290000 Пасивна временска 
разграничења 

40 

   310000 Капитал 130.508 

483 Новчане казне по решењу судова и судских 
тела 57.141 14,12 % 

484 Накнада штете за повреду или штету од 
страм др 679 0,17 % 

 Укупно 480000 74.670 18,45 % 

УКУПНО КЛАСА 4 404.633 100 % 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА   

511 Зграде и грађевински објекти 12.485 64,93 % 

512 Машине и опрема 6.056 31,49 % 

513 Остале некретнине и опрема 650 3,38 % 

 Укупно 5100000 19.191 99,80 % 

541 Земљиште 38 0,20 % 

 Укупно 540000 38 0,20 % 

УКУПНО КЛАСА 5 19.229 100 % 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 4.699  

 Укупно 610000 4.699  

УКУПНО КЛАСА 4+5 423.862  

УКУПНО КЛАСА 4+5+6 428.561  
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   321121 Вишак прихода - 
суфицит 

 

   321311 Нераспоређен вишак 
прихода  
Ранијих  година 

32.823 

С в е г а: 184.457 С в е г а: 184.457 

 

Члан 3. 

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

децембра 2013. године (образац 2-буџет) утврђени су следећи износи и то: 

           у хиљадама динара 

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје  
    нефинансијске имовине (ОП 2001)7 

413.254 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку 
нефинансијске 4+5 
    Имовине(ОП 2129) 

423.862 

3. Буџетски суфицит  (ред.бр. 1 – ред.бр2) (ОП 2344)  

4.Мањак прихода и примања –буџетски дефицит (ред.бр.2-ред.бр.1) 10.608 

5.Кориговање вишка ,односно мањка прихода и примања( ОП2346) 
а) Увећање за укључивање; 
* дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година 
који  
  Је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 
2347); 
*дела новчаних средства амортизације који је коришћен за набавку 
   Нефинансијске имовине (ОП 2348) 
*дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен 
за  
  Покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2349):. 
*износа расхода и издатака за нефинансијску имовину 
,финансираних из 
  Кредита (ОП 2350) 
*износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и  
   Издатака текуће године ( ОП 2351). 
 
  б.Умањен за укључивање издатака ; 
*утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје 
нефинсијске имовине за отплату обавеза по кредитима ( ОП 2353) 
*утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине (ОП 2356). 
 

15.307 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.699 

ВИШАК  ПРИХОДА  И  ПРИМАЊА  –  СУФИЦИТ   

 

Структура текућих прихода и примања и расхода и издатака од продаје нефинансијске 

имовине на нивоу категорије према економској класификацији 
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                                                                                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 127.776 

2057 730000 Донације и трансфери 206.294 

2067 740000 Други приходи 78.195 

2092 770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 989 

2097 780000 Трансфери између буџетских корисника 
на истом нивоу 

 

2101 790000 Приходи из буџета  

2105 810000 Примања од продаје основних средстава  

2112 820000 Примања од продаје залиха  

2001  С в е г а 413.254 

 
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 83.453 

2153 420000 Коришћење услуга и роба 158.538 

2198 430000 Амортизација и употреба средстава за рад  

2213 440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 3.533 

2237 450000 Субвенције  

2250 460000 Донације,датације и  трансфери 69.249 

2266 470000 Социјално осигурање и социјална заштита 15.150 

2281 480000 Остали расходи 74.670 

2299 510000 Основна средства 19.269 

2321 520000 З а л и х е  

2129  С   в   е   г   а 423.862 

 
 

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
ПОСЛОВАЊА 

 
 

2344  Вишак приход и примања – буџетски суфицит 
(2001-2129) (ОП5434) 

 

2345  Мањак прихода и примања –буџетски дефицит 10.608 

 
2346 

 КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА 
ПРИХОДА И ПРИМАЊА       
(2347+2348+2349+2350+2351) 

15.307 

 
2347 
 

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

 

 
2349 

 Део прентих неутрошених средстава из ранијих 
година 
коришћен за покриће расхода и издатака текуће 
године 
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2350  Износ расхода и издатака за нефинансијску 
имовину  
Финансисираних из кредита 

 

2351  Износ приватизационих примања коришћен 
За покриће расхода и издатака текуће године 

 

 
2352 

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

4.699 

 
2353 

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

4.699 

 
2355 

 
321121 

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ 
(2344+2346-2352)  или  (2346-2345-2352) 
 

 

 
2356 

 
321122 

МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – 
ДЕФИЦИТ ( 2345-2346) 

 

 
2357 

 
 

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ  
(ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) 
(2358+2359=2355) 

 

 
2358 

 Део вишка прихода и примања наменски 
опредељен за наредну годину 

 

 
2359 

 Нераспоређени део вишка прихода и  
примања за пренос у наредну годину 

 

 

                                                                Члан 4. 

Буџетски дефицит, укупни фискални резултат, рачун финансирања буџета општине Пландиште 

утврђени су у следећим износима:       

                            у хиљадама динара 

О    П    И    С 
Економска 
Класификац
ија 

Буџетска 
средства 

Додатан 
средства 

Укупна 
средства 
(3+4) 

1 2 3 4 5 

 
I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III) 

 
3+7+8+9 

462.306  462.306 

II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 413.254  413.254 

1. Текући приходи 7 413.254  413.254 

2. Примања од продаје нефинансијс. 
    Имовине 

 
8 

   

3. Примања од задуживања и 
    продаје финансијске имовине 

 
9 

   

3.1. Примања од продаје финан 
       сијске имовине  

 
92 

   

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 49.052  49.052 

О    П    И    С 
 
Економска 
Класификац

 
Буџетска 
средства 

 
Додатан 
средства 

 
Укупна 
средс. 
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ија (3+4) 
 

1 2 3 4 5 

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ  (4+5+6) 4+5+6 428.561  428.561 

4. Текући расходи 4 404.593  404.593 

5. Издаци за нефинансијску имовину 5 19.269  19.269 

6. Издаци за отлплату главнице 
    и набавку финансијске имовине 

 
6 

4.699  4.699 

6.1. Набавка финансијске имовине 62    

V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС 
    УКУПНИ ИЗДАЦИ 

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

33.745  33.745 

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 
     -ДЕФИЦИТ 
     (1+2)-(4+5) 

 
(7+8)-(4+5) 

-10.608  -10.608 

VIIУКУПНИ ФИСКАЛНИ 
        РЕЗУЛТАТ(VI+(3.1.-6.1.) 

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

-10.608  -10.608 
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Буџетски дефицит буџета општине Пландишта 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 у износу од 10.608 

хиљада динара.  

 Стање на жиро рачуну буџета општине Пландиште 31.12.2013. године је 33.745 хиљада 

динара и састоји се од: 

А.1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (кл.7 и 8). 

       ........................................................................................................................        413.254 

А.2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4 и 

5)..............................................................................................................................      423.862 

А. Буџетски суфицит/дефицит (А.1. –А.2.)........................................................       -10.608 

 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

Б.1. Примања од задуживања (9100)..................................................................... 

Б.2. Примања од продаје финансијске имовине (9200)...................................... 

Б.3. Свега (Б.1. + Б.2.).............................................................................................. 

Б.4. Издаци за отплату главнице дуга кредита и зајмова (6100) ………………         4.699 

Б.5. Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности) 

(6211).......................................... 

Б.6. Свега (Б.4. + Б.5.).............................................................................................          4.699 

Б.7. Нето финансирање (Б.3. – Б.6.)...................................................................... 

 

В.1. Издаци за наваку финансијске имовине (6200-6211) (осим за набавку домаћих хартија од 

вредности) ................................. 

+ Нето финансирање (Б.7.)..................................................................................... 

Укупан фискални суфицит /дефицит (А.+В.1).................................................... 

Г. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (3)............................. 

СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ............………………………………..………….          33.745 
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Члан 5. 

 У извештају о капиталним издацима и финансирању буџета општине Пландиште у 

периоду од 1.јануара до 31. децембра 2013. године (Образац бр.3-буџет), утврђени су укупни 

извори финансирања у износу од  0 хиљада динара и укупни издаци у износу од 23.968 хиљаде 

динара и мањак примања у износу од 23.968 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 

 510000 Основна средства 19.231 

820000 Примања од продаје 
залиха 

 520000 Залихе  

910000 Примања од задуживања  610000 Отплата главнице 4.699 

 
920000 

Примања од продаје 
финансиске .имовине 

  
620000 

 
Набавка финансијске 
имовине 

 

  
С в е г а: 

   
С в е г а: 

23.968 

 

Члан 6. 

 У Извештају о новчаним токовима буџета општине Пландиште у периоду од 01.јануара до 

31.децембра 2013. године, (Образац 4-буџет) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 

413.254 хиљаде  динара и укупни новчани одливи у износу од 428.561 хиљаде динара, и мањак  

новчаних прилива  у износу од -10.307 хиљаде динара и салдо готовине на крају године у износу 

од 33.745 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 413.254 

2. 800000 Примања од продаје нефинансијске имовине  

3. 900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине  

4.  НОВЧАНИ ПРИЛИВИ ( 1+2+3) 413.254 

5. 400000 Текући расходи 404.593 

6. 500000 Издаци за нефинансијску имовину 19.269 

7. 600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 
имовине 

4.699 

8.  НОВЧАНИ ОДЛИВИ ( 5+6+7) 428.561 

9.  ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( 4-8)  

10  МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА -15.307 

11  САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 49.052 

12  КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У 
ОБРАЧУНУ 

413.254 
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( 4 +12.1) 

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 
(8-13.1+13.2) 

428.561 

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) 
 

33.745 

 

Члан 7. 

 У Извешатју о извршењу буџета општине Пландиште у периоду од 01. јануара до 31. 

децембра 2013.године, (Образац 5-буџет) утврђена је укупна разлика у износу од 15.307 хиљада 

динара (мањак  новчаних прилива)  између укупних прихода и примања који  износе 413.254 

хиљаде динара и укупних расхода и издатака који износе 428.561 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 Република Покрајина Општина 

Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

1. 700000 Текући приходи 413.254 21.765 184.529 206.960   

2. 800000 Примања од продаје 
неефинансијске.имовине 

- - - -   

3. 900000 Примања од задуживања и 
продаје финанс.имовине 

      

4.  Свега приходи ипримања 
(1+2+3) 

413.254 21.765 184.529 206.960   

5. 400000 Текући расходи 404.593   404.593   

6. 500000 Издаци за нефинансијску 
имовину 

19.269   19.269   

7. 600000 Издаци за отплату главнице  и 
набавку финансијске имовине 

4.699   4.699   

8.  Свега расходи и издаци 
(5+6+7) 

428.561   428.561   

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

-15.307      
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан. 8. 

        Завршни рачун буџета општине Пландиште садржи: 

      1. Биланс стања на дан 31.12.2013. године 
      2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2013 до 31.12.2013. године 
      3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од  01.01.2013 до 31.12.2013. 
године 
      4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2013 до 31.12.2013. године 
      5. Извештај о извршењу буџета од 01.01.2013 до 31.12.2013. године. 
      6. Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 
01.01.2013. до 31.12.2013. године. 
      7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима домаћим и иностраним и извршеним 
отплатама дугова у периоду од 01.01.2013 до 31.12.2013 године. 
      8. Извештај о коришћењу сталне и текуће буџетске резерве за период од 01.01.2013 до 
31.12.2013 године. 
      9. Извештај о датим гаранцијама у току фискалне године у периоду од 01.01.2013 до 
31.12.2013. године 
  10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2013 до 
31.12.2013 године. 

Члан 9. 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2013. годину је саставни 

део ове одлуке. 

Члан 10. 

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2013. годину заједно са 

Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период од 01. јануара до 31. 

децембра 2013. године доставиће се Управи за трезор. 

Члан 11. 

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: 400-50/2014-I 

Дана: 30.06.2014. године                                         

ПЛАНДИШТЕ                                                              

                                                                    ПРЕДСЕДНИК  

                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                              Раде Клашња,  дипл. правник, с.р. 
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71. 

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   

30.06.2014. године  донела   

ОДЛУКУ  

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

(ПРВИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ) 

  
Члан 1. 

                    У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2014. годину („Службени лист општине 

Пландиште“, бр. 21/2013), у члану 1. у тачки 1. Укпни приходи и примања остварених по основу 

продаје нефинансијске имовине износ: „451.550.000“ замењује се износом: „448.171.000“.  

                    У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансиске имовине износ:  

„451.550.000“ замењује се износом: „448.171.000“. 

                  У члану 2. у ставу 1. Средстав  текуће буџетске резерве износ: „5.000.000,00“ замењује 

се износом " 4.835.485,54“. 

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: „99.990.000“ замењује се износом: „87.111.000“.   

               Економска класификација 711111 – Порез на зараде у колони Средства из буџета  план 
2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: „68.160.000“ 
замењује се износом: „70.681.000“.   

               Додаје се нова економска класификација 711123 – Порез на приход од самосталне 
делатности само опорезивање у износу од: „100.000“.   

               Економска класификација 711147 – Порез на земљиште у колони Средства из буџета  
план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: 
„16.000.000“ замењује се износом: „500“.   

                Укупно  економска класификација 713 – Порез на имовину износ: „21.500.000“ 
замењује се износом: „31.000.000“.   

               Економска класификација 713122 – Порез на имовину ( осим на земљишта , акције и 
уделе) од правних лица у колони Средства из буџета  план 2014. год и у колони средства из 
буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: „8.500.000“ замењује се износом: „16.000.000“.   
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Економска класификација 713421 – Порез на пренос апсолутних права на непокретности, 

по решењу пореске управе у колони Средства из буџета  план 2014. год и у колони средства из 

буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: „6.000.000“ замењује се износом: „8.000.000“.   

            Укупни приходи и примања у износу: „451.550.000“ замењују се износом „448.171.000“. 

             У Посебном делу у члану 4. вршиће се следеће измене: 

             У члану 4. у ставу 1. износ : „451.550.000,00“ замењује се износом: „448.171.000,00“. 

             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: 

Додаје се економска класификација 426 –  Материјал у износу од: „ 100.000“. 

Укупно Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће  у колони 

Средства из буџета план 2014. год и у колони Средства из буџета  план 2014. год и у колони 

средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''18.930.000'' замењује се износом: 

''19.030.000“. 

Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 110 – Опште услуге, 

вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 

буџета  план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: 

''15.000.000'' замењује се износом: ''8.000.000“. 

Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова у колони 

Средства из буџета  план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014 .год износ: ''30.000.000'' замењује се износом: ''62.500.000“. 

Економска класификација 499 121 – Текућа резерва  у колони Средства из буџета  план 

2014. год и колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014 .год износ: ''5.000.000'' 

замењује се износом: ''4.835.485,54“. 

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у колони Средства из 

буџета  план 2014. год и у колони колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014 

.год износ: ''30.000.000'' замењује се износом: ''20.000.000“. 

Укупно за функционалну класификацију 110 – Опште услуге  у колони Средства из буџета 

план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014. год износ: 

''212.900.000'' замењује се износом: ''228.285.485,54“. 

Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 040 – Породица и 

деца , вршиће се следеће измене: 
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Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту у колони Средства из 

буџета  план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014. год износ: 

''2.200.000'' замењује се износом: ''4.000.000“. 

Укупно за функционалну класификацију 040 – Породица и цена  у колони Средства из 

буџета план 2014. год и у  колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014. год износ: 

''2.200.000'' замењује се износом: „4.000.000“. 

Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 911 – Предшколска 

установа Пландиште, вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 421 – Стални трошкови  у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у  колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014. год износ: ''1.950.000'' 

замењује се износом: ''586.000“. 

Додаје се економска класификација 472 –  Накнада за социјалну заштиту у износу од: „ 

1.364.000“. 

Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 980 – Предшколска 

установа Хајдучица, вршиће се следеће измене: 

            Додаје се економска класификација 472 –  Накнада за социјалну заштиту у износу од: „ 

5.000“. 

Укупно за функционалну класификацију 980 – Предшколска установа  Хајдучица  у колони 

Средства из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год  износ: ''3.120.000'' замењује се износом: ''3.170.000“. 

Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 820 – Услуге културе 

КОЦ Пландиште, вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  

план 2014. год и у  колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014. год износ: 

''500.000'' замењује се износом: ''300.000“. 

Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: 

''150.000'' замењује се износом: ''350.000“. 

Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 860 – Услуге културе 

Народна библиотека  Пландиште, вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014. год  износ: ''50.000'' 

замењује се износом: ''100.000“. 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 

буџета  план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014. год  износ: 

''100.000'' замењује се износом: ''50.000“. 
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             Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 630 – Субвенције ЈКП 

„Полет“ Пландиште, вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  

план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014. год  износ: 

''20.000.000'' замењује се износом: ''14.000.000“. 

Укупно за функционалну класификацију 630 – Субвенције ЈКП „Полет“ Пландиште у 

колони Средства из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) 

план 2014.год  износ: ''20.000.000'' замењује се износом: ''14.000.000“. 

              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 у колони Средства из буџета  план 2014. 

год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014. год  износ: ''300.000'' 

замењује се износом: ''150.000“. 

Економска класификација 412 – Социјлни доприноси на терет послодавца у колони 

Средства из буџета  план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год  износ: ''150.000'' замењује се износом: ''50.000“. 

Економска класификација 415 – Накнаде за запослене у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год  износ: ''100.000'' 

замењује се износом: ''50.000“. 

Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год  износ: ''200.000'' 

замењује се износом: ''100.000“. 

             Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год  износ: ''100.000'' 

замењује се износом: ''50.000“. 

             Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год  износ: ''500.000'' 

брише се. 

             Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  

план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014. год  износ: 

''500.000' брише се. 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 

буџета  план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014. год  износ: 

''500.000'' брише се. 

Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2014. год и 

у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014. год  износ: ''200.000'' брише се. 
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Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''200.000'' 

брише се. 

             Економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема у колони Средства из 

буџета  план 2014. год и у колони средства буџета први допунски буџет план 2014. год износ: 

''200.000'' брише се. 

            Укупно за функционалну класификацију 620 – ЈП за грађевинско земљиште, локалне 

путеве и комуналну изградњу  у колони Средства из буџета план 2014. год и у колони средства 

буџета први допунски буџет план 2014. год износ: ''2.950.000'' замењује се износом: ''400.000“. 

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

законодавни органи, вршиће се следеће измене:  

              Економска класификација 481931 – Дотације верским заједницама у колони Средства из 

буџета  план 2013. год и  у колони средства буџета први допунски буџет план 2014. год колони 

Укупно износ: ''4.900.000'' замењује се износом: ''4.980.147“. 

              Економска класификација 481941 – Дотације осталим удружењима грађана у колони 

Средства из буџета  план 2013. год и  у колони средства буџета први допунски буџет план 2014. 

год износ: ''4.200.000'' замењује се износом: ''4.260367“. 

              Економска класификација 481991 – Дотације осталим удружењима грађана избеглице у 

колони Средства из буџета  план 2013. год и  у колони средства буџета први допунски буџет план 

2014. год износ: ''700.000'' замењује се износом: ''600.000“. 

                Укупно за функционалну класификацију 110 – Извршни и законодавни органи у колони 

Средства из буџета план 2013. год и у колони средства буџета први допунски буџет план 2014. 

год износ: „12.380.000'' замењује се износом: ''12.420.514“. 

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 у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год  износ: ''500.000'' 

замењује се износом: ''1.000.000“. 

                Укупно за функционалну класификацију 360 – Јавни ред и безбедност некласификоване 

на другом месту у колони Средства из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први 

допунски буџет) план 2014.год  износ: ''1.000.000'' замењује се износом: ''1.500.000“. 

             Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 421 – Пољопривреда 

и шумарство, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''2.000.000'' 

замењује се износом: ''500.000“. 
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             Укупно за функционалну класификацију 421 – Пољопривреда и шумарство у колони 

Средства из буџета план 2014. год и  у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год износ: „15.000.000'' замењује се износом: ''13.500.000“. 

             Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 133 – Услуге културе 

историјски архив, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 421 – стални трошкови у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''250.000'' 

замењује се износом: ''200.000“. 

             Укупно за функционалну класификацију 133 – Услуге културе историјски архив у колони 

Средства из буџета план 2014. год и  у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год износ: „250.000'' замењује се износом: ''200.000“. 

             Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 490 – Субвенције 

економски послови неквалификовани на другом месту, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 454 – Текуће субвенције приватним предузећима у колони 

Средства из буџета  план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год износ: ''4.700.000'' замењује се износом: ''500.000“. 

             Укупно за функционалну класификацију 490 – Субвенције економски послови 

неквалификовани на другом месту у колони Средства из буџета план 2014. год и  у колони 

средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: „4.700.000'' замењује се износом: 

''500.000“. 

Укупно Раздео 2. –   у колони Средства из буџета план 2014. год и у колони Средства из 

буџета  план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: 

''360.120.000'' замењује се износом: ''363.570.000“. 

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

се следеће измене: 

Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''4.500.000'' 

замењује се износом: ''4.000.000“. 

Раздео 4. – Функционална класификација 912 – Основна школа Хајдучица, вршиће 

се следеће измене: 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 

буџета  план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: 

''1.000.000'' замењује се износом: ''750.000“. 

Економска класификација 472 – Исхрана ученика у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''250.000'' 

замењује се износом: ''500.000“. 
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Раздео 5. – Функционална класификација 912 – Основна школа Велика Греда, 

вршиће се следеће измене: 

             Додаје се нова економска класификација 414 – Социјална давања запосленима у износу 
од: „100.000“.   

Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''300.000'' 

замењује се износом: ''200.000“. 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 

буџета  план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: 

''1.000.000'' замењује се износом: ''800.000“. 

Економска класификација 472 – Исхрана ученика у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''300.000'' 

замењује се износом: ''500.000“. 

Економска класификација 482 – Порези и обавезне таксе у колони Средства из буџета  

план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''50.000'' 

замењује се износом: ''40.000“. 

Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''100.000'' 

замењује се износом: ''110.000“. 

Раздео 6. – Функционална класификација 090 – Социјлна заштита некласификована 

на другом месту, вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  

план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''50.000'' 

замењује се износом: ''130.000“. 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 

буџета  план 204. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: 

''100.000'' замењује се износом: ''120.000“. 

Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2014. год и 

у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''400.000'' замењује се 

износом: ''300.000“. 

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

следеће измене: 

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  

план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: 

''2.050.000'' замењује се износом: ''1.000.000“. 
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Укупно за функционалну класификацију 740 – Здраство – Дом здравља у колони 

Средства из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год износ: „4.400.000'' замењује се износом: ''3.350.000“. 

Раздео 8. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Пландиште, 

вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 411 – Плате и додаци заполсенима у колони Средства из 

буџета  план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: 

''1.450.000'' замењује се износом: ''700.000“. 

              Додаје се нова економска класификација 416 – Награде, бонуси и остали расходи у 
износу од: „100.000“.   

Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''2.000.000'' 

замењује се износом: ''1.000.000“. 

Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''100.000'' 

брише се. 

Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Пландиште у колони 

Средства из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год износ: „8.655.000'' замењује се износом: ''6.915.000“. 

Раздео 9. - Функционална класификација 160 – Месна заједница Велики Гај, вршиће 

се следеће измене: 

              Додаје се нова економска класификација 414 – Социјална давања запосленима у износу 
од: „180.000“.   

             Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''100.000'' 

замењује се износом: ''200.000“. 

Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''50.000'' 

брише се. 

           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Велики Гај у колони 

Средства из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год износ: „1.810.000'' замењује се износом: ''2.040.000“. 

Раздео 10. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Велики Греда, 

вршиће се следеће измене: 

              Додаје се нова економска класификација 416 – Награде, бонуси и остали расходи у 
износу од: „40.000“.   
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Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''100.000'' 

брише се.  

         Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Велики Греда у колони 

Средства из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год износ: „3.980.000'' замењује се износом: ''3.920.000“. 

Раздео 11. –  Функционална класификација 160 – Месна заједница Хајдучица, 

вршиће се следеће измене: 

             Додаје се нова економска класификација 412 – Социјални допринос на терет послодавца 

у  износу од : „20.000“.   

             Додаје се нова економска класификација 416 – Награде, бонуси и остали расходи у  

износу од : „80.000“.   

            Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''800.000'' 

замењује се износом: ''500.000“. 

Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''150.000'' 

брише се.  

           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Хајдучица у колони 

Средства из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год износ: „3.350.000'' замењује се износом: ''3.000.000“. 

Раздео 12. – Функционална    класификација 160 – Месна заједница Стари Лец, 

вршиће се следеће измене: 

             Додаје се нова економска класификација 412 – Социјални допринос на терет послодавца 

у  износу од : „10.000“.   

             Додаје се нова економска класификација 416 – Награде, бонуси и остали расходи у  

износу од : „20.000“.   

Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''100.000'' 

брише се.  

           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Стари Лец у колони 

Средства из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год износ: „1.380.00'' замењује се износом: ''1.310.000“. 
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Раздео 13. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Дужине, вршиће 

се следеће измене:  

             Додаје се нова економска класификација 412 – Социјални допринос на терет послодавца 

у  износу од : „10.000“.   

             Додаје се нова економска класификација 416 – Награде, бонуси и остали расходи у  

износу од : „20.000“.   

             Додаје се нова економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у  износу 

од : „180.000“.   

             Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''100.000'' 

брише се. 

           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Дужине у колони Средства 

из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год 

износ: „1.220.000'' замењује се износом: ''1.330.000“. 

             Раздео 14. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Марковићео, 

вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 

буџета  план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: 

''100.000'' замењује се износом: ''170.000“. 

             Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''100.000'' 

замењује се износом: ''50.000“. 

           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Марковићево у колони 

Средства из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год износ: „1.100.000'' замењује се износом: ''1.120.000“. 

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

вршиће се следеће измене:  

  Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2014. год и 

у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''60.000'' замењује се 

износом: ''100.000“. 

Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''100.000'' 

брише се. 

           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Милетићево у колони 

Средства из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год износ: „1.760.000'' замењује се износом: ''1.700.000“. 
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             Раздео 16. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Банатски Соколац, 

вршиће се следеће измене: 

              Додаје се нова економска класификација 412 – Социјални допринос на терет послодавца 

у  износу од : „5.000“.   

             Додаје се нова економска класификација 416 – Награде, бонуси и остали расходи у  

износу од : „20.000“.   

Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''100.000'' 

брише се.  

           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Банатски Соколац у колони 

Средства из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год износ: „1.100.000'' замењује се износом: ''1.025.000“. 

            Раздео 17. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Купиник, вршиће 

се следеће измене:  

             Додаје се нова економска класификација 412 – Социјални допринос на терет послодавца 

у  износу од : „10.000“.   

             Додаје се нова економска класификација 416 – Награде, бонуси и остали расходи у  

износу од : „20.000“.   

Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''100.000'' 

брише се.  

          Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Купиник у колони Средства 

из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год 

износ: „1.350.000'' замењује се износом: ''1.280.000“. 

            Раздео 18. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Маргита, вршиће 

се следеће измене:  

            Додаје се нова економска класификација 412 – Социјални допринос на терет послодавца у  

износу од : „10.000“.   

             Додаје се нова економска класификација 416 – Награде, бонуси и остали расходи у  

износу од : „20.000“.   

Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''800.000'' 

замењује се износом: ''600.000“. 
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             Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  

план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: 

''500.000'' замењује се износом: ''300.000“. 

             Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''100.000'' 

брише се 

          Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Маргита у колони Средства 

из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год 

износ: „1.750.000'' замењује се износом: ''1.280.000“. 

              Раздео 19. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Барице, вршиће 

се следеће измене:  

              Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: '300.000'' 

замењује се износом: ''100.000“. 

 Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 

буџета  план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: 

''200.000'' замењује се износом: ''240.000“. 

              Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''100.000'' 

брише се. 

           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Барице у колони Средства 

из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год 

износ: „1.650.000'' замењује се износом: ''1.390.000“. 

              Раздео 20. – Функционална класификација 160 – Месна заједница Јерменовци, 

вршиће се следеће измене:  

              Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 

2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''1.000.000'' 

замењује се износом: ''500.000“. 

             Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 

буџета  план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: 

''700.000'' замењује се износом: ''200.000“.   

           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2014. 

год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''100.000'' брише се. 

        Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Јерменовци у колони 

Средства из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год износ: „3.300.000'' замењује се износом: ''2.200.000“. 
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         Укупно за све месне заједнице у колони Средства из буџета план 2014. год и у колони 

средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: „32.415.000'' замењује се износом: 

''28.510.000“.   

  Раздео 21. – Функционална класификација 421 – Фонд за развој пољопривреде, 

вршиће се следеће измене:  

              Економска класификација 451 – Субвенције у колони Средства из буџета  план 2014. год 

и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''3.000000'' замењује се 

износом: ''1.000.000“.    

            Укупно за функционалну класификацију 421 – Фонд за развој пољопривреде у колони 

Средства из буџета план 2014. год и у колони средства из буџета (први допунски буџет) план 

2014.год износ: „3.000.000'' замењује се износом: ''1.000.000“.    

Укупно Расходи (Раздео 1 + 2) у колони Средства из буџета план 2014. год и у колони 

средства из буџета (први допунски буџет) план 2014.год износ: ''451.550.000'' замењује се 

износом: ''448.171.000“. 

Члан 3. 

             Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о  буџету општине Пландиште за 2014. 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: 400-51/2014-I                                                                                                   

Дана: 30.06.2014. године                                                                                                               

ПЛАНДИШТЕ                                                                                              

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                              Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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72. 

              На основу члана 60.став 2.Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

РС“број:61/06 и 41/09) и члана 15.тачка 21.Статута Општине Пландиште („Службени лист 

Општине Пландиште“ број:16/2008 и 17/2012), а уз сагласност Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине број:320-11-1567/2014-14 од 19.06.2014 године,Скупштина општине 

Пландиште на седници одржаној дана 30.06.2014 године, донела је 

 

ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА  И  КОРИШЋЕЊА  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ЗЕМЉИШТА  ОПШТИНЕ  

ПЛАНДИШТЕ 

1. 

              Овим Програмом утврђује се врста и обим радова на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта општине Пландиште за 2014 годину. 

 

2. 

              Годишњи програм заштите, уређења  и  коришћења пољопривредног земљишта општине 

Пландиште, ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине 

Пландиште“. 

 

 

                                               

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:320-45/2014-I    

Дана:30.06.2014 године.                                                                                                                                 

ПЛАНДИШТЕ 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Раде Клашња,дипл.правник с.р.                                                                                                                                                                                                             
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73. 
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74. 

          На основу члана 15. тачка 21. и члана 120. Статута Општине Пландиште („Службени лист 

Општине Пландиште“ број: 16/2008 и 17/2012) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 

за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“ број: 2/2007), Скупштина Општине Пландиште 

на седници одржаној дана 30.06.2014. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

 

Члан 1. 

           Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини (у даљем тексту: Комисија). 

 

Члан 2. 

           Комисија се састоји од председника Комисије, заменика председника Комисије и 7 (седам) 

чланова и то: 

           -  председник Комисије: 

1.  Светлана Лазаревић из Пландишта, дипл. правник, 

            -  заменик председника Комисије: 

2.  Александра Одавић Мак из Зрењанина, дипл. правник, 

           -  чланови Комисије: 

3.  Милан Тркуља из Милетићева, дипл. економиста,  

4.  Драган Стефановски из Пландишта, дипл. инг. пољопривреде, 

5.  Сава Савков из Пландишта, дипл. ветеринар, 

6.  Милорад Новаковић из Старог Леца, возач-механичар, 

7.  Стеван Самарџија из Милетићева, пољопривредни техничар, 

8.  Горан Доневски из Пландишта, дипл. економиста, 

9.  Љиљана Куневски из Пландишта, геометар. 
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Члан 3. 

           Председник, заменик председника и чланови Комисије именују се на мандатни период од 

годину дана. 

     

Члан 4. 

           Задатак Комисије из тачке 2. овог Решења је прикупљање пријава за јавно надметање, 

спровођење поступка јавног надметања, вођење записника и давање Председнику општине 

предлога Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. 

 

Члан 5. 

           Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Пландиште“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 464-106/2014-I 

Датум: 30.06.2014. године                                                                              

ПЛАНДИШТЕ                                                  

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                       Раде Клашње, дипл. правник,с.р. 
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75. 
            
 
На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута Општине Пландиште („Сл. лист 
Општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина Општине Пландиште, на седници 
одржаној 30.06.2014. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА БЕЛА ЦРКВА ЗА 2013. ГОДИНУ И НА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЗА 
ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕЛА ЦРКВА 

 
 
 
I  

 
           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о извршењу плана рада Историјског архива Бела 
Црква за 2013. годину број 27/14 од 21.02.2014. године и на Финансијски извештај пословања за 
период од 01.01. до 31.12.2013. године број 28/14 од 21.02.2014. године Историјског архива Бела 
Црква, које је усвојио Управни одбор Историјског архива Бела Црква дана 27.02.2014. године. 
 
 
 

II 
 
           Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 
Општине Пландиште“.  
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-14/2014-I 
Датум: 30.06.2014. године                                                       
П Л А Н Д И Ш Т Е                                                                                                             
     
                                                                                                       
           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                             Раде Клашња, дипл. правник, с.р.                                                                                  
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76. 

           На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи  (“Сл. гласник 

Републике Србије”, бр. 129/2007) и члана 40. став 1. тачка  27. Статута општине Пландиште (“Сл. 

лист општине Пландиште”, број 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници 

одржаној дана 30.06.2014. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, ОДНОСНО ИЗВЕШТАЈ О 

ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПОЛЕТ” ПЛАНДИШТЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски извештај, односно Извештај о пословању   

Јавног комуналног предузећа “Полет” Пландиште за 2013. годину. 

 

II 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном листу општине 

Пландиште”. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 023-48/2014-I 

Дана: 30.06.2014. године 

П л а н д и ш т е  

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК  

                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                     Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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77. 

На основу члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (“Сл.  гласник 

Републике Србије”, број 119/2012), члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Пландиште (“Сл. 

лист општине Пландиште”,  број 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници 

одржаној дана 30.06.2014. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “ПОЛЕТ” ПЛАНДИШТЕ О 

ЦЕНАМА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

      

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Полет” Пландиште о ценама 

услуга одржавања јавних зелених и других површина на подручју општине Пландиште број 1-

08/2014-03/7 од 06.06.2014. године. 

 

II 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном листу општине 

Пландиште”. 

 

 

 

РЕПУЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 38-2/2014-I 

Дана: 30.06.2014. године 

П л а н д и ш т е 

 

 

 

                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  Раде Клашња, дипл. правник, с.р.  
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78. 

 

На основу члана 39. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 40. 

ставa 1. тачка 10. и члана 120.  Статута општине Пландиште („Службени лист општине 

Пландиште“, број:16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште,  на седници одржаној дана  

30.06.2014. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  

ПЛАНДИШТЕ 

 

I  

БИЉАНА ЈУНАЧКОВ  дипломирани филозоф из Велике Греде, РАЗРЕШАВА СЕ функције  

директорке Народне библиотеке Пландиште због истека мандата дана 05.07.2014. године.   

 

II  

Ово Решење објавити у "Службеном листу општина Пландиште".  

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 02-38/2014-I 

Дана: 30.06.2014. године 

П Л А Н Д И Ш Т Е 

 

 

                                                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                Раде Клашња, дипл.правник, с.р. 
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79. 

На основу члана 35. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 17. 

Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/2011) и  члана 

40. став 1. тачка 10. и члана 120.  Статута општине Пландиште („Службени лист општине 

Пландиште“, број: 16/2008 и 17/2012), а по добијеној Сагласности Градске библиотеке из Вршца 

број 72/2014  од 16.06.2014. године, Скупштина општине Пландиште,  на седници одржаној 

30.06.2014. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  

ПЛАНДИШТЕ 

I  

ЈУНАЧКОВ БИЉАНА, дипломирани филозоф из Велике Греде, ИМЕНУЈЕ СЕ за 

директорку Народне библиотеке Пландиште од 06.07.2014. године.  

II  

Мандат именоване траје четири године.  

III  

Права и обавезе директорке биће уређене Уговором о раду закљученим између Управног 

одбора Народне библиотеке Пландиште и директорке.  

IV  

Ово Решење објавити у "Службеном листу општина Пландиште".  

 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-37/2014-I 
Дана: 30.06.2014. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                              Раде Клашња, дипл.правник, с.р 
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