
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXV Број 29 01.10.2019. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
211. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 46. став 1. тачка 1) и став 2. и 4. и члана  49. став 
1. Закона о  локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011), члана 
34. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), а у вези члана 
57. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 
10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 01.10.2019. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ДУШАНУ ЋУРЧИЋУ, одборнику Скупштине општине Пландиште,  изабраном на 
изборима одржаним 24.04.2016. године, а чији је мандат потврђен решењем Скупштине општине 
Пландиште бр. 02-20/2016-I од 24.05.2016. године, престао мандат одборника подношењем оставке у форми 
оверене писане изјаве. 

2.  Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одредбом члана 46. став 1. тачка 1) и став 2. и 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена 
на које је изабран, између осталог и подношењем оставке и да одборник може поднети оставку и између две 
седнице скупштине јединице локалне самоуправе у форми оверене писане изјаве и да о оставци коју је 
одборник поднео између две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници. 

 
Одредбом члана 47. истог Закона је прописано да одборник лично подноси оставку, оверену код органа 

надлежног за оверу потписа, председнику скупштине јединице локалне самоуправе, у року од три дана од 
дана овере и да је председник скупштине јединице локалне самоуправе дужан да поднету оставку стави на 
дневни ред скупштине на првој наредној седници са предлогом да то буде прва тачка дневног реда. 

 
Душан Ћурчић, одборник Скупштине општине Пландиште са изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА МИ 

МОЖЕМО ЗОРАН ВОРКАПИЋ, поднео је председнику Скупштине општине Пландиште дана 23.09.2019. 
године, између две седнице Скупштине општине Пландиште, оставку, која је оверена 23.09.2019. године. 

На основу наведених законских одредби, као и на основу одредбе члана 34. став 2. Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), којим је прописано да одборнику престаје 
одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом, а у складу са чланом 57. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Мандатно-
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имунитетна комисија је у свом Извештају број: 02-47/2019-I од 24.09.2019. године утврдила постојање 
разлога за престанак мандата горе наведеног одборника и утврдила предлог овог Решења. 

 
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. Закона о локалним изборима, Скупштина одлучује о 

престанку мандата одборника, то се доноси решење као у диспозитиву. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 

Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду. Жалба се подноси у року од 48 часова од дана 
доношења Решења. 
 
 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 
1. Душану Ћурчићу из Милетићева, ул. Гаврила Принципа бр. 11, 
2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију - 
Одсек за  финансије, буџет, привреду  и ЛЕР и 
3. Архиви. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            
Број: 02-43/2019-I 
Дана: 01.10.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
            
                     ПРЕДСЕДНИК 
                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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212. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 49. став 1. и 56. став 6. и 7. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011), члана 34. став 2. Статута 
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018),  а у вези члана 57. Пословника 
Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина 
општине Пландиште на седници одржаној дана 01.10.2019. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 

 

1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Пландиште ЗЛАТКА НИКОЛОВСКОГ. 
 
2. Мандат одборника Златка Николовског траје до истека мандата овог сазива Скупштине општине 

Пландиште. 
 
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
34/2010 - Одлука УС и 54/2011), прописано је да када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе 
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на 
изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику исте политичке странке, да мандат новог 
одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат и да се пре потврђивања мандата од 
кандидата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат, а одредбама  члана 34. став 2. Статута 
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), прописано је да одборнику почиње 
одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. 

С обзиром да је Душану Ћурчићу престао мандат одборника Скупштине општине Пландиште 
подношењем оставке, а био је одборник са коалиционе изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА МИ МОЖЕМО 
ЗОРАН ВОРКАПИЋ, то се у складу са цитираним одредбама члана 48. Закона о локалним изборима мандат 
додељује првом следећем кандидату на наведеној изборној листи, коме није био додељен мандат и који је 
дао писмену сагласност да прихвата мандат одборника. 

 
Мандатно-имунитетна комисија је на седници одржаној дана 24.09.2019. године утврдила да је следећи 

кандидат на наведеној изборној листи коме није био додељен мандат одборника, а који је дао писмену 
сагласност да прихвата мандат одборника, Златко Николовски, те да су испуњени Законом прописани 
услови за доделу мандата одборника наведеном кандидату. 

 
На основу напред изнетог и Извештаја Мандатно-имунитетне комисије број: 02-47/2019-I  од 24.09.2019. 

године, Општинска изборна комисија Општине Пландиште је у складу са чланом 48. став 2. а у вези члана 
59. наведеног Закона усвојила Извештај о додели мандата за одборника у Скупштини општине Пландиште 
број: 013-197/2019-I од 25.09.2019. године, а у складу са чланом 45. наведеног Закона издала Златку 
Николовском уверење да је изабран за одборника Скупштине општине Пландиште број:  013-196/2019-I од 
25.09.2019. године. 
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Мандатно-имунитетна комисија је на седници одржаној дана 25.09.2019. године утврдила Предлог 
Решења о потврђивању мандата одборника Златка Николовског, што је и констатовала у свом Извештају 
број: 02-51/2019-I од 25.09.2019. године. 

 
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним изборима, Скупштина 

одлучује о потврђивању мандата нових одборника, то је донето Решење као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 

Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду. Жалба се подноси у року од 48 часова од дана 
доношења Решења. 
 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 
1. Златку Николовском, Хајдучица, ул. Македонска бр. 5, 
2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију - 
Одсек за  финансије, буџет, привреду  и ЛЕР и 
3. Архиви. 
 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            
Број: 02-50/2019-I 
Дана: 01.10.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е          
                                      
 
 

     ПРЕДСЕДНИК 
                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Ендре Сабо, маст. Инж. Менаџм. с.р. 
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213. 
 

На основу члана  40. став 1. тачка 69. и члана 72. став 4. („Службени лист општине Пландиште“,  број 
19/2008) и члана 30. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“,  број 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 01.10.2019. 
године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ  ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ГОРАНУ 

ЛАТКОВИЋУ 
 
 
I 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ да ГОРАНУ ЛАТКОВИЋУ, престаје функција члана Општинског већа Општине 
Пландиште подношењем оставке. 
 
 

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: 02-42/2019-I 
Дана: 01.10.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
            
                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                             Ендре Сабо, маст. Инж. Менаџм. с.р. 
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214. 
 
 

На основу члана 32. Став 1. Тачка 12. И члана 45. Став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 129/2007  и 83/2014 – др. Закон) и члана  40. Став 1. Тачка 13. И члана 62. 
Став 4. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште”, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), 
Скупштина Oпштине Пландиште, на седници одржаној дана 01.10.2019. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  
 
 
I 
 

МАНУЕЛА КОРЊА, техничар за производњу нафте и земног гаса из Барица БИРА СЕ за члана 
Општинског већа Општине Пландиште. 
 
 

II 
 

Мандат именоване траје до истека мандата чланова Општинског већа изабраних на седници Скупштине 
општине Пландиште дана 24.05.2016. године. 
 
 

III 
 

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште”. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-55/2019-I  
Дана: 01.10.2019. године 
П л а н д и ш т е 
 
                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                   Ендре Сабо, маст. Инж. Менаџм. с.р. 
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215. 
 

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, 103/2015, 
99/2016, 113/2017 , 95/2018 и 31/2019), члана 20. став 1. тачка 3. и члан 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. Закон и 47/2018) и члана 15. 
став 1. тачка 1.  и члан 40. став 1. тачка 2.  Статута Општине Пландиште  („Сл. лист Општине  Пландиште“, 
бр. 30/2018 ), Скупштина општине Пландиште је на седници одржаној дана  01.10.2019. године  донела   
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ ( ТРЕЋИ 

ДОПУНСКИ БУЏЕТ) 
 

I – ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште“, бр. 

29/2018, 10/2019 и 15/2019)  у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине износ: „672.984.749“ замењује се износом: „690.039.121“.  

У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: „672.984.749“ замењује 
се износом: „690.039.121 “ 
 

Члан 2. 
 
У члану 2. у Плану прихода и примања у буџету општине Пландиште за 2019. годину по врстама и по 

економским класификацијама, вршиће се следеће измене и допуне: 
                
Укупно економска класификација 711 000 – Порез на доходак добит и капиталну добит износ: 

„122.271.095 “ замењује се износом: „123.645.466“   
Економска класификација 711111 – Порез на зараде износ: „102.731.095“ замењује се износом: 

„103.755.466“;   
Економска класификација 711121 – Порез на приход од сам. делатности  - по решењу пореске управе 

износ: „30.000“ замењује се износом: „60.000“;   
Економска класификација 711122 – Порез на приход од са. делатности - паушално износ: „2.500.000 “ 

замењује се износом: „2.800.000“;   
Економска класификација 711193 – Порез на приходе професионалних спортиста  износ: „30.000“ 

замењује се износом: „50.000“. 
 

Укупно економска класификација 714 000 – Порез на добра и услуге износ: „12.830.000“ замењује 
се износом: „14.010.000“ 

Економска класификација 714513 – Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина износ од: „5.500.000“ замењује се износом „6.680.000“. 
 

Укупна економска класификација 741 000 –  Приход од имовине износ: „84.060.000“ замењује се 
износом: „94.260.000“.   

Економска класификација 741522 – Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, 
односно пољопривредног објекта у државној својини износ од : „80.000.000“ замењује се износом од 
„90.100.000“ 

Додаје се нова економска класификација 741596 – Накнада за коришћење дрвета у износу од: „100.000 “. 
 

Укупна економска класификација 742 000 – Приходи од продаје добара и услуга износ од  
„18.610.000“ замењује се износом од „19.910.000“ 
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Економска класификација 742152 – Приход од давања у закуп непокретност у државној својини износ од : 
„250.000“ замењује се износом од „350.000“; 

Економска класификација 742156 – Приходи оставрени по основу пружања услуга боравка деце у 
претшколским установама износ од : „3.000.000“ замењује се износом од „4.000.000“; 

Економска класификација 742251 – Општинске административне таксе износ од: „250.000“ замењује се 
износом од „450.000“. 
 

Укупна економска класификација 745 000 –Мешовити и неодређени приходи  износ од  „2.500.000“ 
замењује се износом од „3.500.000“. 

Економска класификација 745151 – Остали приходи у корист општина износ од: „2.000.000“ замењује се 
износом од „3.000.000“. 
 

Укупна економска класификација 811 000 – Примања од продаје непокретности износ од 
„8.800.000“ замењује се износом од „10.800.000“. 

Економска класификација 811151– Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине износ од 
„700.000“  замењује се износом од 1.700.000“; 

Економска класификација 811152– Примања од продаје станова  у корист нивоа општине износ од 
„5.100.000“  замењује се износом од 6.100.000“. 
 

Члан 3. 
 
Члан 3. Расходи и издаци буџета по основним наменама и економској класификацији,   мења се и гласи: 
 

Табеларни преглед плана по економској класификацији 
Ек. ПЛАН РАСХОДА План расхода План расхода Укупно 

Кл. Назив конта   из других 
извора 

  

1 2 3 4 5 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ       
411 Плате додаци и накнаде запосленима 79.459.515 2.809.392 82.268.907 

412 Соц.доприноси на терет послодавца 13.550.161 513.600 14.063.761 

413 Накнаде у натури 620.000   620.000 

414 Социјална давања запосленима 2.495.000   2.495.000 

415 Накнаде за запослене-превоз 4.663.500   4.663.500 

416 Бонуси,награде, јуб.награде 910.000   910.000 

  УКУПНО 101.698.176 3.322.992 105.021.168 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА       
421 Стални трошкови 36.600.190 500.000 37.118.190 

422 Трошкови путовања 2.630.000  2.630.000 

423 Услуге по уговору 77.189.692 2.180.308 79.370.000 

424 Специјализоване услуге 16.882.000  16.882.000 

425 Текуће поправке и одржавање 64.392.336  64.392.336 

426 Материјал 19.080.070 80.000 19.160.070 

  УКУПНО 216.774.288 2.760.308 219.534.596 

440 ОТПЛАТА КАМАТА      
441 Камате на кредите 1.039.730   1.039.730 

444 Пратећи трошкови задуживања 
    

  УКУПНО 1.039.730  1.039.730 

450 СУБВЕНЦИЈЕ       
451 Субвенције јавних нефинансијским корпор. 0   0 

454 Подстицај за предузетнике 0   0 
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  УКУПНО 0   0 

460 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ       
463 Трансфери ослалим нивоима власти 53.911.923  492.000 54.403.932 

464 Трансфери ослалим нивоима власти 22.856.642   22.856.642 

  УКУПНО 76.768.574  492.000 77.260.574 

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ       
465 Остале текуће дотације и трансфери 9.379.000 277.008  9.656.008 

  УКУПНО 9.379.000 277.008  9.656.008 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ       
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 31.308.287 4.102.713  35.411.0000 

  УКУПНО 31.308.287 4.102.713  35.411.0000 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ       
481 Донације невладиним организацијама 20.755.000   20.755.000 

482 Порези, казне и таксе 480.000   480.000 

483 Новчане казне и пенали 21.950.000   21.950.000 

485 Накнада штете 371.700   371.700 

  УКУПНО 43.556.700   43.556.700 

  АДМИНИСТР.ТРАНСФ.ИЗ БУЏ.ОД 

      ДИР.ИНД.КОРИСНИКА 

499 Средства резерве 7.924.230   7.924.230 

  УКУПНО 7.924.230   7.924.230 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА       
511 Изградња објеката 42.690.631  107.571.674 150.262.305 

512 Машине и опрема 8.294.810  8.294.810 

513 Остала основна средства 3.250.000  3.250.000 

515 Нематеријална имовина 8.100.000 28.000 8.128.000 

  УКУПНО 62.335.441 107.599.674 169.935.115 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ       
611 Отплата кредита-главница 20.700.000   20.700.000 

  УКУПНО 20.700.000   20.700.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ 571.484.426 118.554.695 690.039.121 

 
 

Члан 4. 
 

Члан 4. План расхода по програмима мења се и гласи:  
 

 
ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 

р.бр. 
бр. прог. 

акт. 
Број и назив програма Износ у динарима 

1 1101 Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 19.282.800 

2 1102 Програм 2. Комунална делатност 105.432.834 

3 1501 Програм 3. Локални економски развој 4.180.000 

4 1502 Програм 4. Развој туризма 1.430.000 

5 0101 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 19.414.810 

6 0401 Програм 6. Заштита животне средине                 7.450.000 
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Члан 5. 
 

         Члан 5. Приходи и примања и расходи и издаци у буџету општине Пландиште мења се и гласи:  
  

Р.бр. 
Шифра економска 

класификација 
ОПИС ИЗНОС 

  А ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА 690.039.121 
  I УКУПНА ПРИМАЊА (7+8) 682.780.161 
 321 Пренета средства 7.258.960 
 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 671.980.161 

1 71 1. Порески приходи 202.353.466 
 711 1.1. Порез на доходак, добит и капит. добитке 123.645.466 
 713 1.2.  Порез на имовину 61.400.000 
 714 1.3. Порез на добра и услуге 14.010.000 

 716+719 1.4. Остали порески приходи 3.300.000 

2 74+77+78 2. Непосредни приходи 172.070.000 

 7411 2.1. Од тога наплаћене камате 
 

3 8 3. Приходи од продаје нефинансијске имовине 10.800.000 

4 731+732 4. Донације 
 

5 733 5. Трансфери 297.554.695 
  II УКУПНИ ИЗДАЦИ 690.039.121 
 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 499.404.006 

1 41 Расходи за запослене 105.021.168 

2 42 Коришћење роба и услуга 219.534.596 

3 44 Отплата камата 1.039.730 

4 45 Субвенције 0 

5 465 Трансфери осталим нивоима 9.656.008 

6 47 Права из социјалног осигурања 35.411.000 

7 48+49 Остали расходи 51.480.930 

8 4631+4641 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 77.260.574 

9 5 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 169.935.115 
 (7+8)-(4+5) III БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I-II) 13.691.040 
  УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (III+IV) 

 

  Б ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И 
ПРОДАЈЕ ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 

7 0701 Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 57.692.118 

8 2001 Програм 8. Предшколско васпитање и образовање 46.938.828 

9 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање 49.549.059 

10 2003 Програм 10. Средње образовање и васпитање 14.250.000 

11 0901 Програм 11. Социјална и дечија заштита 47.101.426 

12 1801 Програм 12. Здравствена заштита 24.106.642 

13 1201 Програм 13. Развој културе и информисања 31.957.180 

14 1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 14.475.000 

15 0602 Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 204.613.328 

16 2101 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 29.075.096 

17 0501 Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 13.090.000 

УКУПАН   ИЗНОС ПРОГРАМА: 690.039.121 
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 92 
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ 

ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 

 62 

V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 

 92-62 

VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ 

КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
(IV-V) 

 

  Ц ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА 
 

 91 VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 
 

 911 Примања од домаћих задуживања 
 

 9113-9114 

1.1. Примања код јавних финансијских институција и пословних банака 
 

 61 VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 
 

 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 20.700.000 

 6113+6114 

Отплата главнице јавним финансијским институцијама и посл, банкама 20.700.000 

  IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII) 
 

  X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  
(VI+VII-VIII-IX=III) 

0 

економска класификација А)  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
 

7+8 Укупни приходи и примања остварени од продаје нефинансјске 
имовине 

682.530.161 

4+5 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијке имовине 669.339.121 

(7+8)-(4+5) Буџетски -ДЕФИЦИТ 13.691.040 

((7+8)-(4+5)-62) Укупан фискални суфицит/дефицит 13.691.040  
Б)РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

91 Примања од задуживања 
 

92 Примања од продаје финансијске имовине 
 

61 Издаци за отплату главнице дуга 20.700.000 

(91+92)-(61+6211) Нето финансирање 
 

((7+8)-(4+5)-62)+(91+92)-(6211+61) Укупан фискални суфицит/дефицит + нето финансирање 
 

 
Ц) ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 

 

 
 

Члан 6. 
 

Члан 7. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019. 2020. и 2021. годину, исказује се у 
следећем прегледу мења се и гласи: 
  

Економ-ска 
класифика

ција 
ОПИС Програм 

 Програмска 
активност 

Конт
о на 3. 
нивоу 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 7 8 9 

  Капиталне инвестиције             

511 Пројектно планирање – израда пројекта 1101 0001 511 1.000.000     
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-Проширење гробља Пландиште 

511 

Пројектно планирање - Израда пројекта 
-   
капела Маргита, Велики Гај, Хајдучица и 
Стари Лец 

1101 0001 511 720.000     

511 

Пројектно планирање -Израда пројекта 
– 
Санација и реконструкција водоводне 
мреже у Пландишту 

1101 001 511 2.100.000     

511 

Пројектно планирање -Израда пројекта -
Реконструкција 3 зграде ЈЛС 

1101 001 511 0     

511 

Пројектно планирање - израда пројекта 
–  
Реконструкције „Завичајне куће“ у 
Пландишту 

1101 0001 511 0      

511 

Пројектно планирање -  Израда пројекта 
–  
Санацију ОШ Доситеј Обрадовић 
одељење Маргита ( изградња фиск. 
сале  )  

1101 0001 511 2.150.000     

511 

Пројектно планирање -Израда пројекта 
–Санација спортских терена у кругу ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ 

1101 001 511 0     

511 

Пројектно планирање –  
Израда пројекта –  
Сигнализације – семафор код ОШ „ 
Доситеј Обрадовић“ Пландиште 

1101 0001 511 0   

511 

Пројектно планирање –  
Израда пројекта –  
Реконструкција стадиона и трибина ФК 
Слога 

1101 0001 511 0   

511 

Пројектно планирање –  
Израда пројекта –  
Санација два паркинга ( Војвођанска 
банка и Дом културе ) 

1101 0001 511 0   

511 

Пројектно планирање –  
Израда пројекта –  
Изградња бициклистичке стазе уз 
државни пут II А реда број 132 

1101 0001 511 0   

511 

Пројектно планирање –  
Израда пројекта –  
Изградња тротоара у Великој Греди 

1101 0001 511 300.000   

511 

Пројектно планирање –  
Израда пројекта –  
Израда елабората о резервама 
подземних вода 

1101 0001 511 0  
  

511 

Пројектно планирање –  
Израда пројекта –  
Мреже атарских путева  

1101 0001 511 1.000.000   

511 

Пројектно планирање –  
Израда пројекта -  
Пропуст у улици Балканска Велики Гај 

1101 0001 511 
 

0 
  

511 

Пројектно планирање –  
Израда пројекта -  
Проширење архиве ОУ Пландиште 

1101 0001 511 240.000   

511 

Пројектно планирање –  
Израда пројекта -  
Реконструкција фиск. сале ОШ Д. 
Обрадовић Пландиште 

1101 0001 511 360.000   

511 Пројектно планирање –  1101 0001 511 1.912.800   
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Израда пројекта -  
Санација чворишта водоводне мреже и 
инфраструктуре (саобраћјница и 
сигнализација)  

511 
Израда пројектне документације – 
Реконструкција водоводне мреже 

1101 0001 511 6.000.000   

511 
Израда пројектне документације 
Предшколска установа 

2001 0001 511 300.000   

511 
 Завршетак изградња капеле у 
Барицама 

П/1102-01 511 1.450.000     

511 Изградња капеле у Великом Гају П/1102-02  511 5.000.000     

511 Проширење гробља Пландиште П/1102-03   511 0     

511 
Санација чворишта на водоводној 
мрежи у Пландишту – Прва фаза 

П/1102-04 511 36.310.758   

511 

Санација чворишта на водоводној 
мрежи у Пландишту – Друга фаза 

П/1102-05 511 35.734.076   

511 

Санација коловоза у улици Војвођанска 
од улице Хајдук Вељкове до канала у 
Пландишту 

П/0701-01 511 0      

511 

 Изградња паркинга  испред Дома 
здравља "1. октобар" и одвођење 
атмосф. Вода са раскрснице улице 
Војводе Путника  и Карађорђеве  - прва 
етапа 

П/0701-02 511 0     

511 

Санација паркинга и пешачких стаза иза 
цркве и између зграда у ул. В.Путника у 
Пландишту – III фаза 

П/0701-03 511 4.423.755   

511 

Унапређење инфраструктуре 
Реконструкција дела локаног пута Б. 
Соколац-Милетићево-Марковићево 

П/0701-04 511 39.987.363   

511 

Санација основне школе Доситеј 
Обрадовић одељење Маргита и 
фискултурна сала ( ПДВ-е) 

П/2002-01 511 0   

511 

Санација основне школе Доситеј 
Обрадовић одељење Велики Гај  (ПДВ-
е) 

П/2002-02 511 3.206.059   

511 

Радови на реконструкцији објекта за 
душевно оболела лица „1. Октобар“ 
Стари Лец 

П/0901-02 511 8.067.494   

511 Санација Дома културе у Великој Греди П/1201-01 511 0      

511 
Реконструкција  свлачионице у ФК 
Слога у Пландишту 

П/1301-01 511 0      

                                                                                                             УКУПНО 511:  
150.262.30

5 
  

 Машине и опрема         

512 Машине и опрема 0602  0001  512  6.310.000   

512 Опрема за саобраћај  0101 0001 512 1.364.810     

463-512 

Машине и опрема  
ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
Центар за социјални рад 

2002 0901 0001  512 1.597.373     

464-512 
Машине и опрема  
Дом здравља 

1801 0001 512 1.340.000   

494-512 

Машине и опрема  
Предшколска установа 
 КОЦ и Народна библиотека Месне 
заједнице 

2001 
1201 
0602 

0001 512 620.000   

УКУПНО 512: 11.232.183   

 Остале некретнине и опрема     
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513 Остале некретнине и опрема  0602 0001 513 450,000  
 

513 Остале некретнине и опрема 0401 0006 513 1.000.000  
 

464-513 
Остале некретнине и опрема Дом 
здравља 

1801 0003 513 0  
 

 

463-513 
Остале некретнине и опрема ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ 

2002 0001 513 260.000  
 

 

463-513 

Санације основне школе Доситеј 
Обрадовић одељење Маргита и 
фискултурна сала – набавка котла 

П/2002-01 513 0 

 

 

463-513 

Санације основне школе Доситеј 
Обрадовић одељење Велики Гај – 
набавка котла 

П/2002-02 513 1.800.000 

 

 

УКУПНО 513: 3.510.000  
 

 Нематеријална имовина    
 

 

515 

Јавно приватно партнерство 
„Реконструкција, модернизација и 
одржавање јавне расвете у насељеним 
местима општине Пландиште“ 

П/0501-01 515 7.950.000 7.400.000 7.400.000 

515 
Набавка књига и других публикација за 
јавне општинске и градске библиотеке у 
АП Војводине у 2019. години 

П/1201-04 515 28.000   

515 Књиге за библиотеку 1201-0001 515 150.000   

УКУПНО 515: 8.128.000 7.400.000 7.400.000 

 УКУПНО ( 511, 512, 513, 515): 
173.132.48

8 
7.400.000 7.400.000 

 
 

II ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 7. 
 

У Посебном делу у члану 8. вршиће се следеће измене: 
У члану 9. у ставу 1. износ: „ 672.984.749 “ замењују се износом „690.039.121“. 
 
У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака  буџета за 2019. годину, 

према програмима, програмској активности  и економској класификацији вршиће се следеће измене и 
допуне: 
 

Раздео 1 – Скупштина општине Пландиште, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, 
Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, Функционална класификација 110, вршиће 
се измене: 

Позиција 1, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ од: “2.743.266“замењује се 
износом од „2.087.909“; 

Позиција 2, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ од: 
“491.130“замењује се износом од „359.130“; 

Позиција 5, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: “5.840.000“замењује се износом 
од „9.340.000“; 

 
Укупно за ПА-0001 - Функционисање скупштине износ: „10.301.096“ замењује се износном од 

„13.013.739“. 
Укупно за Раздео 1 износ од „10.301.096 “ замењује се износом „13.013.739“ . 
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Раздео 2 – Општинско веће општине Пландиште, Програм 16 – Политички систем локалне 
самоуправе, Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, Функционална 
класификација 110, вршиће се измене: 

Позиција 10, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: “2.300.000“замењује се износом 
од „2.950.000“; 

 
Укупно за ПА-0002 - Функционисање извршних органа износ: „2.400.000“ замењује се износном од 

„3.050.000“. 
Укупно за Раздео 2 износ од „2.400.000 “ замењује се износом „3.050.000“.  
 
Раздео 3 – Председник општине Пландиште, Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе, Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, Функционална 
класификација 110, вршиће се измене: 

Позиција 12, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ од: “6.596.460“замењује 
се износом од „7.208.960“; 

Позиција 13, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ од: 
“1.187.097 “замењује се износом од „1.245.397“; 

Позиција 14, економска класификација 415 – Накнада за запослене износ од: “250.000“замењује се 
износом од „300.000“; 

Позиција 16, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: “1.600.000“замењује се 
износом од „2.050.000“; 

 
Укупно за ПА-0002 - Функционисање извршних органа износ: „11.840.557“ замењује се износном од 

„13.011.357“. 
Укупно за Раздео 3 износ од „11.840.557 “ замењује се износом „13.011.357“ . 
 
Раздео 4 – Општинска управа општине Пландиште, Програм 15 – Локална самоуправа, 

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
Функционална класификација 130, вршиће се измене: 

Позиција 19, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ од: “37.593.800“замењује 
се износом од „38.284.300“; 

Позиција 20, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ од: 
“7.013.696 “замењује се износом од „6.508.596“; 

Позиција 22, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима износ  од: “700.000“ 
замењује се износим од „1.700.000“; 

Позиција 23, економска класификација 415 – Накнаде за запослене износ од: “2.000.000“ замењује се 
износом од „2.350.000“; 

Позиција 25, економска класификација 421 – Накнаде за запослене износ од: “18.625.190“ замењује се 
износом од „27.625.190“; 

Позиција 26, економска класификација 422 – Трошкови питовања износ од: “500.000“ замењује се 
износом од „750.000“; 

Позиција 27, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од: “12.900.000“ бзамењује се 
износом од „20.750.000“; 

Позиција 29, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ од: “12,180.000“ 
замењује се износом од „9.180.00“; 

Позиција 30, економска класификација 426 – Материјал износ од: “6.000.000“ замењује се износом од 
„7.000.000“; 

Позиција 34, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда износ од: 
“19.750.000“  замењује се износом од „21.750.000“; 

Позиција 36, економска класификација 512 – Машине и према  износ од: “5.310.000“ замењује се износом 
од „6.310.000“; 
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Позиција 37, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема  износ од: “250.000“ замењује 
се износом од „450.000“. 

Укупно за ПА - 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина  износ: „136.713.416“ 
замењује се износном од „156.548.816“. 

 
Програмска активност 0003 – Сервисирње јавног дуга, Функционална класификација 170, вршиће 

се измене: 
Позиција 38, економска класификација 441 – Отплата камата по домаћим кредитима износ од: “950.000“ 

замењује се износом од „1.000.000“; 
Позиција 40, економска класификација 611 – Отплата  главнице домаћим кредиторима  износ од: 

“17.550.000“ замењује се износом од „20.700.000“. 
 
Укупно за ПА - 0003 – Сервисирње јавног дуга износ: „18.500.000 “ замењује се износном од „21.700.000“. 
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, Функционална класификација 160, вршиће 

се измене: 
Позиција 44, економска класификација 499 – Текућа резерва износ од: “6.619.230“ замењује се износом 

од „5.519.230“. 
 
Укупно за ПА - 0009 – Текућа буџетска резерва, износ: „6.619.230 “ замењује се износном од „5.519.230“. 
Укупно за Програм 15  – Локална самоуправа износ „165.847.646” замењује се износом „187.783.046“. 

 
Програм 1 – Локални развој просторног планирања,  Програмска активност 0001 – Просторно и 

урбанистичко планирање, Функционална класификација 474, вршиће се следеће измене: 
Позиција 51, економска класификација 511 –  Израда пројекта ( Систем аутоматизације водоводне мреже 

у Пландишту )  износ: „1.000.000 “замењује се износом од „2.100.000“; 
Позиција 52, економска класификација 511 –  Израда пројекта ( Реконструкција 3 зграде ЈЛС )  износ: 

„1.650.000 “ брише се; 
Позиција 53, економска класификација 511 –  Израда пројекта ( Реконструкције „Завичајне куће“ у 

Пландишту)  износ: „500.000 “ брише се; 
Позиција 55, економска класификација 511 –  Израда пројекта ( Санација спортских терена у кругу ОШ 

„Доситеј Обрадовић“)  износ: „300.000 “ брише се; 
Позиција 60, економска класификација 511 –  Израда пројекта ( Санација две паркинга Војвођанска банка 

и Дом културе ) износ: „300.000 “ брише се; 
Позиција 63, економска класификација 511 –  Израда пројекта ( Израда елабората о резервама 

подземних вода)  износ: „2.000.000 “ брише се; 
Позиција 66, економска класификација 423 –  Услуге по уговору ( Технички пријем завршних пројеката )  

износ: „500.000“замењује се износом од „1.100.000“; 
Додаје се нова позиција 67/4, економска класификација 424 –  Специјализоване услуге  (Анализа стања 

канализационих система општине Пландиште)  износи: „1.200.000 “; 
Додаје се нова позиција 67/5, економска класификација 511 –  Израда пројекта (Реконструкција 

водоводне мреже ) износи: „6.000.000 “. 
 
Укупно за ПА-0001 - Просторно и урбанистичко планирање износ: „14.132.800“ замњује се износом од 

„18.282.800“. 
 
Програмска активност 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова, Функционална 

класификација 160, вршиће се следеће измене: 
Позиција 68, економска класификација 424 –  Специјализоване услуге (Озакоњење)  износ: „1.500.000 

“замењује се износом од „500.000“; 
Позиција 69, економска класификација 424 –  Специјализоване услуге (Експропријација)  износ: „500.000 “ 

брише се. 
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Укупно за ПА-0002 - Спровођење урбанистичких и просторних планова износ: „2.000.000“ замењује се 
износом од „500.000“. 
 

Програмска активност 0004 – Стамбена подршка, Функционална класификација 160, вршиће се 
следеће измене: 

Позиција 70, економска класификација 472–  Накнада из буџета за становање и живот износ: „1.000.000 
“замењује се износом од „500.000“. 

 
Укупно за ПА-0004 - Стамбена подршка износ: „1.000.000“ замењује се износом од „500.000“. 
 
Укупно за Програм 1 – Локални развој просторног планирања, износ „17.132.800“ замењује се износом 

од „19.282.800“. 
 
Програм  2 – Комунална делатност, Програмска активност 0001 – Управљање – одржавање јавног 

осветљења, Функционална класификација 640, вршиће се следеће измене: 
Позиција 71, економска класификација 425 –  Текуће поправке и одржавање износ: „1.800.000 “замењује 

се износом од „600.000“. 
Укупно за ПА-0001 - Управљање – одржавање јавног осветљења износ: „1.800.000“ замењује се 

износом од „600.000“. 
 
Програмска активност 0004 – Зоохигијена, Функционална класификација 160, вршиће се следеће 

измене: 
Позиција 74, економска класификација 483 –  Новчане казне и пенали по решењу суда износ: 

„100.000“замењује се износом од „200.000“. 
Укупно за ПА-0004 - Зоохигијена износ: „7.408.000“ замењује се износом од „7.508.000“. 
 
Пројекат П/1102-02 – Изградња капеле у Великом Гају, Функционална класификација 160, вршиће 

се следеће измене: 
Позиција 80, економска класификација 511 –  Зграде и грађевински објекти износ: „11.000.000“замењује 

се износом од „5.000.000“. 
 
Укупно за П/1102-02 - Изградња капеле у Великом Гају износ: „11.250.000“ замењује се износом од 

„5.250.000“. 
Укупно за програм 2 – Комунална делатност , износ од „60.798.758“ замењује се износом „53.698.758 “. 
 
Програм 3 -  Локални економски развој, Програмска активност 0003 –Подршка економском 

развоју и промоцији предузетништва, Функционална класификација 410, вршиће се следеће измене: 
Позиција 86, економска класификација 454 –  Подстицај за предузетнике из гарантног фонда за мала и 

средња предузећа износ: „200.000“ брише се. 
 
Укупно за програм 3 – Локални економски развој износ од „4.380.000 “ замењује се износом „4.180.000“. 
 
Програм 5 -  Развој пољопривреде, Програмска активност 0001 – Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у локалној заједници, Функционална класификација 421, вршиће се 
следеће измене: 

Позиција 92, економска класификација 423 –  Услуге по уговору износ: „8.700.000“ замењује се износом 
од „7.700.00“; 

Позиција 94, економска класификација 425 –  Текуће поправке и одржавање износ: „14.850.000“ замењује 
се износом од „9.850.000“. 

Укупно за ПА-0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници износ: 
„25.414.810“ замењује се износом од „19.414.810“. 
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Програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју, Функционална класификација 421, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција 96, економска класификација 451 –  Подстицај за пољопривреду износ: „1.000.000“ брише се. 
 
Укупно за ПА-0002 - Мере подршке руралном развоју износ: „1.000.000“ брише се. 
Укупно за програм 5 – Развој пољопривреде износ од „26.414.810 “ замењује се износом „19.414.810 “. 

 
Програм 6  - Заштита животне средине, Програмска активност 0006 – Управљање осталим 

врстама отпада, Функционална класификација 560, вршиће се следеће измене: 
Позиција 100, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема  износ „2.000.000“ замењује 

се износом од „1.000.000“. 
 
Укупно за ПА-0006 Управљање осталим врстама отпада износ: „3.250.000“ замењује се износом 

„2.750.000“. 
 
Укупно за програм 6. Заштита животне средине износ: „3.950.000“ замењује се износом „2.950.000“. 

 
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност 0002 

– Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функционална класификација 451, вршиће 
се следеће измене: 

Позиција 103, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање  износ „1.200.000“ замењује 
се износом од „1.350.000“; 

Позиција 104, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање  износ „1.300.000“ замењује 
се износом од „500.000“. 

 
Укупно за ПА-0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре износ: „11.000.000“ 

замењује се износом „10.350.000“. 
 

Пројекат П/0701-01 – Санација коловоза у улици Војбођанска од улице Хајдук Вељкове до канала 
у Пландишту, Функционална класификација 451, вршиће се следеће измене: 

Позиција 105, економска класификација 511 –  Капитално одржавање зграда и објеката износ: „50.000“ 
брише се; 

Позиција 106, економска класификација 423 –  Услуге по уговору ( стручни надзор ) износ: „150.000“ 
брише се. 

 
Укупно за  П/0701-01 – Санација коловоза у улици Војбођанска од улице Хајдук Вељкове до канала у 

Пландишту, износ: „200.000“  брише се. 
 

Укупно за Програм 7 – Оргаснизација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износ „58.542.118“ 
замењује се износом „57.692.118“. 

 
Програм 9 -  Основно образовање, Програмска активност 0001 – Функционисање основних 

школа,  Функционална класификација 912, вршиће се следеће измене: 
Позиција 111, економска класификација 463111 – Текући трансфери на нивоу Републике износ: 

„39.403.000“ замењује се износом „41.783.000“.  
 
Пројекат П/2002-01 – Реконструкција основне школе „Доситеј Обрадовић“ одељење Маргита и 

фискултурна сала, Функционална класификација 912, вршиће се следеће измене: 
Позиција 112, економска класификација 423 –  Услуге по уговору ( Стручни надзор ) износ: „2.000.000“ 

брише се; 
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Позиција 113, економска класификација 424 –  Специјализоване услуге  (Израда елабората енергетске 
ефикасности ) износ: „600.000“ брише се. 

Позиција 114, економска класификација 513 –  Остале некретнине и опрема  (Котао ) износ: „4.200.000“ 
брише се. 

 
Укупно за  П/2002-01 – Реконструкција основне школе „Доситеј Обрадовић“ одељење Маргита и 

фискултурна сала, износ: „6.800.000“  брише се. 
 
Укупно за програм 9 – Основно образовање, износ од „53.969.059“ замењује се износом „49.549.059“. 
 
Програм 10 -  Средње образовање, Програмска активност 0001 – Функционисање средњих школа, 

Функционална класификација 920, вршиће се следеће измене: 
Позиција 118, економска класификација 472 –  Накнаде за социјалну заштиту (Домови, Интернети, 

регрисирање месечних карата за средњошколце по решењу и др. – Одлука и закон )  износ: „800.000“ 
замењује се износом „1.100.000“; 

Позиција 119, економска класификација 472 –  Накнаде за социјалну заштиту (Регресирање превоза 
ученика средњих школа – Одлука )  износ: „12.600.000“ замењује се износом „13.150.000“. 

 
Укупно за ПА-0001- Функционисање средњих школа износ: „13.400.000“ замењује се износом 

„14.250.000“. 
 
Укупно за Програм 10 – Средње образовање, износ „13.400.000“ замењује се износом „14.250.000“. 
 
Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0005 – Подршка реализацији 

програма Црвеног Крста Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене: 
Позиција 124, економска класификација 481 – Дотације Црвеном Крсту износ: „4.150.000 “ замењује се 

износом „4.215.000“. 
 
Укупно за ПА-0005 Подршка реализацији програма Црвеног Крста износ: „4.150.000“ замењује се 

износом „4.215.000“. 
 
Пројекат П/0901-01 -  Новогодишњи и божићни пакетићи из система социјалне заштите, 

Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене: 
Позиција 129, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту износ: „400.000 “ замењује 

се износом „550.000“. 
 
Укупно за  П/0901-01 -  Новогодишњи и божићни пакетићи из система социјалне заштите, износ: 

„400.000“  замењује се износом од „550.000“. 
 
Пројекат П/0901-02 -  Радови на реконструкцији објеката за душевно оболела лица „1.Октобар“ 

Стари Лец и стручни надзор објекат 1, Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене: 
Позиција 130, економска класификација 423 – Услуге по уговору ( Стручни надзор) износ: „1.100.000 “ 

замењује се износом „532.000“. 
 
Укупно за Пројекат Пројекат П/0901-02 -  Радови на реконструкцији објеката за душевно оболела 

лица „1.Октобар“ Стари Лец и стручни надзор објекат 1 износ од „9.167.494 “замењује се износом од 
„8.599.494“. 

 
Програмска активност 0004 – Социјална и дечија заштита– Центар за социјални рад, 

Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене: 
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Позиција 134, економска класификација 463111 –Текући трансфери на нивоу Републике износ: 
„11.184.932“ замењује се износом „ 12.220.932“. 

 
Укупно за ПА 0004- Социјална и дечија заштита- Центар за социјални рад износ „ 11.184.932 “ 

замењује се износом „12.220.932“. 
 
Укупно за програм 11 – Социијална и дечија заштита, износ од „46.418.426“ замењује се износом 

„47.101.426“. 
 
Програм 12 -  Примарна и здравствена заштита,  Програмска активност 0001 – Функционисање 

установе примарне здравствене заштите – Дом здравља „1. Октобар“, функционална класификација 
721, вршиће се следеће измене: 

Позиција 135, економска класификација 464112 – Текуће дотације здравственим установама за 
инвестиције и текуће одржавање износ: „22.621.212 “ замењује се износом „22.856.642 “; 

 
Укупно за ПА 0001- Функционисање установе примарне здравствене заштите – Дом здравља „1. 

Октобар“, износ „ 22.621.212 “ замењује се износом „22.856.642“. 
 
Програмска активност 0003 – Спровођење активности из области друштвне бриге за јавно 

здравље, функционална класификаија 721, вршиће се следеће измене: 
Позиција 137, економска класификација 424 – Специјализоване услуге  износ од : „120.000“ брише се; 
Позиција 138, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема  износ од : „500.000“ брише 

се; 
Позиција 138/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге  износ од : „2.000.000“ замењује 

се износом од „1.000.000“. 
 
Укупно за ПА 0003- Спровођење активности из области друштвне бриге за јавно здравље износ „ 

2.620.000 “ замењује се износом „1.000.000“. 
 
Укупно за програм 12 – Примарна и здравствена заштита износ „25.491.212 “ замењује се износом 

„24.106.642“. 
 

Програм 13,  Развој културе, Пројекат П/1201-01 -  Санација Дома културе у Великој Греди, 
Функционална класификација 860, вршиће се следеће измене: 

Позиција 145, економска класификација 511 – Капитално одржавање износ: „500.000 “ брише се; 
Позиција 146, економска класификација 423 – Услуге по уговору ( Стручни надзор) износ: „500.000“ 

брише се. 
 
Укупно за  П/1201-01 -  Санација Дома културе у Великој Греди износ од „1.000.000“ брише се. 

 
Пројекат П/1201-02 - Санација бине у Дому културе Пландиште, Функционална класификација 860, 

вршиће се следеће измене: 
Позиција 147, економска класификација 425 –  Текуће поправке и одржавање износ: „1.500.000 “ брише 

се; 
Позиција 148, економска класификација 423 – Услуге по уговору ( Стручни надзор) износ: „30.000“ брише 

се. 
 
Укупно за  П/1201-02 - Санација бине у Дому културе Пландиште износ од „1.530.000“  брише се. 
 
Укупно за програм 13 – Развој културе износ „13.110.000 “ замењује се износом „10.580.000“. 
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Програм 14 -  Развој спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима,  Функционална класификација 810, вршиће се 
следеће измене: 

Позиција 149 економска класификација 481 – Дотација  износ: „9.000.000“ замењује се износом 
„9.720.000“. 
 

Укупно ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима,  износ 
„9.200.000“ замењује се износом „9.920.000“.   

 
Пројекат П/0301-01 – Реконструкција свлачионице у ФК Слога у Пландишту, функционална 

класификаија 160, вршиће се следеће измене: 
Позиција 157 економска класификација 511 – Капитално одржавање износ: „500.000“ брише се; 
Позиција 158 економска класификација 423 – Услуге по уговору ( Стручни надзор ) износ: „250.000“ 

брише се. 
 

Укупно за  П/0301-01 – Реконструкција свлачионице у ФК Слога у Пландишту износ од „750.000“  брише 
се. 

 
Укупно за програм 14 – Развој спорта и омладине износ од „14.505.000“ замењује се износом 

„14.475.000“. 
 
Програм 17 -  Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Пројекат П/0501-01 – Пројекат 

јавно приватно партнерство „Реконструкција, модернизација и одржавање јавне расвете у 
насељеним местима општине Пландиште са ЛЕД технологијом“, функционална класификаија 640, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција 161 економска класификација 515 – Нематеријална имовина износ: „7.400.000“ замењује се 
износом „7.950.000“; 

Позиција 162 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „500.000“ брише се. 
 
Укупно за П/0501-01 – Пројекат јавно приватно партнерство „Реконструкција, модернизација и 

одржавање јавне расвете у насељеним местима општине Пландиште са ЛЕД технологијом“, износ од „ 
7.900.000“замењује се износом од „7.950.000“. 

 
Пројекат П/0501-02 – Паметне урбане услуге путем униформних стандарда квалитета јавне 

инфраструктуре за већ енергетску ефикасност, функционална класификаија 640, вршиће се следеће 
измене: 

Позиција 165 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „2.600.000“ замењује се износом 
„4.750.000“. 

 
Укупно за Пројекат Пројекат П/0501-02 - Паметне урбане услуге путем униформних стандарда 

квалитета јавне инфраструктуре за већ енергетску ефикасност износ од „2.990.000замењује се 
износом од „5.140.000“. 

 
Пројекат П/0501-03 – Енергетска санација зграде управе Општине Пландиште, функционална 

класификаија 160, вршиће се следеће измене: 
Позиција 167 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „3.000.000“ брише се. 
 
Укупно за  П/0501-03 – Енергетска санација зграде управе Општине Пландиште, износ од „3.000.000“ 

брише се. 
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Укупно за програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије износ од „13.890.000“ 
замењује се износом „13.090.000“. 

 
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 2 –Комунална делатност, Програмска активност 

0002 – Одржавање јавних зелених површина, вршиће се следеће измене: 
Позиција 168, функционална класификација 620, економска класификација 425 –Текуће поправке и 

одржавање ( одржавање зелених површина у свим Месним заједницама) износ  „6.500.000“ замењује се 
износом од „7.500.000“; 

Позиција 169/1, функционална класификација 560, економска класификација 425 –Текуће поправке и 
одржавање (одржавање зеленила поред путева, тарупирање) износ „3.000.000“ замењује се износом од 
„3.300.000“. 

 
Укупно за ПА 0002 - Одржавање јавних зелених површина , износ „10.000.000“ замењује се износом од 

„11.300.000“. 
 
Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, Функционална 

класификација 620, вршиће се следеће измене: 
Позиција 170, економска класификација 425 –Текуће поправке и одржавање износ од: „3.500.000“ 

замењује се износом од „4.000.000“. 
 
Укупно за ПА 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене, износ: „3.500.000“замењује се 

износом од „4.000.000“. 
 
Укупно за програм 2 - Комунална делатност, Јавно предузеће „Полет“ Пландиште износи од: 

„13.500.000“ замењује се износом од „15.300.000“. 
 
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште , Програм 6 – Заштита животне средине, Програмска 

активност 0001 – Управљање заштитом животне средине, Функционална класификација 560, вршиће 
се следеће измене: 

Позиција 172, економска класификација 425 – Уређење паркова у насељенм местима износ: „300.000“  
замењује се износом од „500.000“; 

 
Укупно за ПА 0001 - Управљање заштитом животне средине, износ: „2.300.000“, замењује се износом  

„2.500.000“. 
 
Програмска активност 0004 – Управљање отпадним водама, Функционална класификација 620, 

вршиће се следеће измене: 
Позиција 174, економска класификација 425 –Управљање и пречишћавање отпадних вода износ: 

„1.500.000“  замењује се износом од „ 1.000.000“. 
 
Укупно за ПА 0004 - Управљање отпадним водама износ: „1.500.000“, замењује се износом  „1.000.000“. 
 
Програмска активност 0005 – Управљање комуналним отпадом, Функционална класификација 

620, вршиће се следеће измене: 
Позиција 175, економска класификација 425 – Управљање комуналним отпадом у свим Месним 

заједницама износ: „1.500.000“  замењује се износом од „ 1.000.000“. 
 
Укупно за ПА 0005 - Управљање комуналним отпадом износ: „1.500.000“, замењује се износом  

„1.000.000“. 
 



Стр  -799-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 29            01.10.2019. 

 

Укупно за програм 6 - Заштита животне средине, Јавно предузеће „Полет“ Пландиште износи од: 
„5.300.000“ замењује се износом од „4.500.000“. 

 
Укупно за  Јавно предузеће „Полет“ Пландиште износ од „55.234.076“ замењује се износом од 

„56.234.076“. 
 
Раздео 4, глава 4.01, Програм 8 – Предшколска установа, Предшколска установа општине 

Пландиште „Срећно детињство“, Програмска активност 0001 – Функционисање Предшколских 
установа, Функционална класификација 911, вршиће се следеће измене: 

Позиција 176, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ „24.475.762“ 01 извор 
финансирања замењује се износом „24.947.262“ 01 извор финансирања; 

Позиција 177, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца  износ 
„4.370.736“ 01 извор финансирања замењује се износом „4.245.066“ 01 извор финансирања; 

Позиција 178, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима износ „395.000“ 01 извор 
финансирања замењује се износом „745.000“ 01 извор финансирања; 

Позиција 180, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи износ 
„400.000“ 01 извор финансирања замењује се износом „345.000“ 01извор финансирања; 

Позиција 181, економска класификација 421 – Стални трошкови износ „1.700.000“ 01 извор финансирања 
замењује се износом „1.885.000“ 01извор финансирања; 

Позиција 182, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ „70.000“ 01 извор финансирања 
замењује се износом „90.000“ 01извор финансирања; 

Позиција 183, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ „1.300.000“ 01 извор финансирања 
замењује се износом „1.617.000“ 01извор финансирања; 

Позиција 186, економска класификација 426 – Материјал износ „3.320.000“ 01 извор финансирања 
замењује се износом „4.011.000“. 

 
Укупно за Програм 8 – Предшколско образовање износ од „45.084.998“ замењује се износом  

„46.938.828“. 
 
Раздео 4, глава 4.02 – Развој културе, Програм 13: Развој културе – Коц и Народна библиотека, 

Програмска активност 0001 – Функционисање Локалних установа културе, Функционална 
класификација 820, вршиће се следеће измене: 

Позиција 190 економска класификација 411- Плате и додаци запослених износ: „6.227.400“ замењује се 
износом „6.399.508“; 

Позиција 191, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца  износ: 
„1.114.512“ замењује се износом „1.095.672“; 

Позиција 198, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „2.300.000“ замењује се износом 
„3.000.000“; 

Позиција 200, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање износ: „500.000“ замењује се 
износом „600.000“; 

Позиција 201, економска класификација 426- Материјал износ: „1.000.000“ замењује се износом 
„1.250.000“; 

Позиција 204, економска класификација 512 – Машине и опрема  износ: „200.000“ замењује се износом 
„100.000“; 

Додаје се позиција 204/1, економска класификација 515 – Књиге за библиотеку за  износ: „150.000“. 
 
Укупно за ПА 0001- Функционисање Локалних установа културе износ „ 14.655.912 “ замењује се 

износом „15.909.180“. 
 
Програмска активност 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, 

Функционална класификација 820, вршиће се следеће измене: 
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Позиција 205 економска класификација 422- Трошкови путовања износ: „240.000“ замењује се износом 
„1.290.000“; 

Позиција 206, економска класификација 423 –Услуге по уговору износ: „2.250.000“ замењује се износом 
„2.650.000“; 

Позиција 208, економска класификација 426 – Материјал износ: „850.000“ замењује се износом 
„1.050.000“. 

 
Укупно за 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва износ „ 3.740.000 “ 

замењује се износом „5.390.000“. 
 
Укупно за Програм 13 – Развој културе – Коц и Народна библиотека износ од „8.395.912“ замењује се 

износом  „21.377.180“. 
 
Раздео 4, глава 4.03, Месне заједнице, Програм 15, Локална самоуправа, Програмска активност 

0002 – Месне заједнице, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене: 
Позиција 211 економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене  износ „96.000“ замењује 

се износом „116.000“; 
Позиција 212 економска класификација 421 – Стални уговори износ „970.000“ замењује се износом 

„1.240.000“; 
Позиција 213 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ „150.000“ замењује се износом 

„2.320.000“; 
Позиција 214 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања износ „5.494.336“ замењује 

се износом „7.994.336“; 
Позиција 215 економска класификација 426- Материјал износ „2.869.070“ замењује се износом 

„4.369.070“; 
Позиција 217 економска класификација 482-Порези, обевезне таксе и казне износ „20.000 “ брише се; 
Позиција 218 економска класификација 512 – Машине и опрема износ „80.000“ замењује се износом 

„100.0000“. 
 
Укупно за ПА 0002 – Месне заједнице износ: „10.370.282“ замењује се износом: „16.830.282“. 
 
Укупно за све Месне заједнице – износ: „10.370.282“ замењује се износом: „16.830.282 “. 
 
Укупно за Главе: 4.00, 4.01, 4.02 и 4.03 износ од „648.443.097 “ замењује се износом „660.964.025 “. 
 
Укупно за Раздео 4 износ од „648.443.097 “ замењује се износом „660.964.025“  
 
Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3 + 4) износ од „672.984.750 “ замењује се износом „690.039.121“. 

 
Члан 8. 

 

Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о  буџету општине Пландиште за 2019. годину (ТРЕЋИ 
ДОПУНСКИ БУЏЕТ) доставити Министарству финансија и Управи за трезор. 

          
 Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине 

Пландиште“. 
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O б р а з л о ж е њ е 
                        
Правни основ за доношење Одлуке о  изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 

2019. годину садржан је у члану 63. 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, 
103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018 и 31/2019), где је регулисано да Скупштина општине доноси 
општински буџет за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет.  

Фискалном годином сматра се период од 12 месеци у раздобљу од 01. јануара до 31. децембра 
календарске године а одлука је донета у складу са Статутом општине Пландиште, предвиђена је законска 
могућност доношења допуског буџета у току једне фискалне године, односно измене и допуне постојеће 
донете Одлуке о буџету за текућу годину уколико се укаже потреба за доношење оваквих измена, односно 
ако се приходи и расходи смањују или повећавају у односу на првобитно пласирану масу у основној Одлуци 
или остаје на истом нивоа а изврши се само прерасподела средстава. На основу напред наведеног у Oдсек 
за финансије и буџет, привреду и ЛЕР припремљен је нацрт Одлуке о буџету локалне власти који је 
достављен надлежном извршном органу локалне власти ради утврђивања предлога, односно Председнику 
општине и Општинском већу које утврђује предлог Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину и 
доставља га Скупштини општине, као највишем органу локалне власти овлашћеном за доношење буџета, 
ради разматрања и усвајања. 

Дакле, актом о буџету утврђује се и одобрава висина апропријација за буџетског корисника независно од 
висине наведене у Предлогу финансијског плана тог корисника, па самим тим, предлог финансијског плана 
не представља и финансијски план за извршење апропријација по буџету. 

Након доношења Одлуке о буџету за 2019. године, односно ребаланса буџета финансијски план 
буџетског корисника треба да се усклади са апропријацијама утврђеним у буџету, у складу са чланом 50. 
Закона о буџетском систему, у року од 45. дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, који треба да се усвоји 
од стране надлежних органа након чега требована средства из општинског буџета могу да се троше у складу 
са наменама утврђеним у финансијском плану који је усклађен са буџетом.  

 
Приходи и примања буџета 

 
У приходном делу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину 

(Трећи допунски буџет) планирана маса средстава текућих прихода и примања, као и прихода од 
задуживања износи 690.039.121 динара. 

 
У табеларном прегледу приказане су врсте прихода с процењеним износом остварења као и структура 

учешћа појединих прихода у укупним приходима: 
Р.б Група прихода Износ Структура % 

1. Порез на дохадак, добит и капитална добра 123.645.466  17,92 

2. Порез на имовину 61.400.000 8,90 

3. Порез на добра и услуге 14.010.000 2,03 

4. Други порези 3.300.000 0,48 

5. Трансфери од других нивоа власти 297.554.695 43,12 

6. Приход од имовине 94.260.000 13,66 

7. Приход од продаје добара и услуга 19.910.000 2,89 

8. Новчане казне и одузета имовинска корист 2.800.000 0,41 

9. Мешовити неодређени приходи 3.500.000 0,50 

10. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
претходне године за финансирање пројекта из ЕУ 

51.600.000 7,47 

11. Примања од продаје непокретности 10.800.000 1,57 

12. Нераспоређен вишак прихода и примања 7.258.960 1.05 

 Укупно: 690.039.121 100 
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Група прихода: порез на доходак, добит и капиталне добитке у буџету учествује са 17,92%. У овој групи 
прихода највећи проценат чине приходи од пореза на зараде за који се процењује да ће се остварити у 
наредној години у износу од 103.755.466 динара док за порез на приходе од самосталних делатности 
остварење се процењује на износ од 8.860.000 динара, порез на земљиште у износу од 1.800.000 динара као 
и порез на остале приходе у износу од 9.000.000 динара. 

Од пореза на имовину у буџет у 2019. године очекује се остварење од 61.400.000 динара што износи 
8,90%, а од тога порез на имовину обавезника који воде и не воде пословне књиге у износу од 45.000.000 
динара, порез на наслеђе и поклон по решењу пореске управе у износу од 2.000.000 динара, док од пореза 
на пренос апсолутних права на непокртеност остварује се 11.500.000. динара. У порезима на добра и услуге 
највеће учешће заузима такса и накнада за моторна возила 6.680.000,00 и посебна накнада за заштиту 
животне средине које остварење се процењује на износ од 7.000.000,00 динара, док за друге порезе издваја 
се 3.300.000 динара за комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору. 

Од стране Републике општинама се одређују годишња трансферна средства која се објављују у оквиру 
Закона о буџету РС за 2019.годину. Општини Пландиште задржана је висина трансферних средстава и у 
2019. години, односно у износу од  179 милиона динара што чини 25,95%. 

Текући наменски трансфер у ужем смислу од стране Републике и АП Војводина  као и Капитални 
наменски трансфери планирају се у укупном износу од 118.304.695 динара што чини 17,15%. 

Средстава остварена од давања у закуп учествују са 16,55% највећи проценат чини закуп  
пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини који се планира у износу 
од 90.100.000 динара, као и приходи од давања у закуп непокретности грађевинског земљишта, односно 
коришћења непокретности планирају се средства у износу од 12.200.000 динара. 

             
Расходи и издаци 

 
Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (Трећи 

допунски буџет) буџет се планира на вишем нивоу за 17.054.371 динара у односу на усвојен  буџет општине 
Пландиште за 2019. годину  ( Други допунски буџет) и износиће како је напред наведено из разлога 
повећања оних апропријација где је недовољно планирано Одлуком о буџету за 2019. годину – Други 
допунски буџет. 

          
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (Други допунски 

буџет)  је повећан пре него што је урађен Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине 
Пландиште за 2019. годину ( Трећи допунски буџет) у износу од 2.731.803 динара Решењем о повећању 
апропријација односно прилива средстава од других нивоа власти на основу: 

 
1. Уговора о додели бесповратних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног 

земљишта  бр. 401-60/2019-II од 15.04.2019. године у износу од 250.000,00 динара извор 
финансирања 07;. 

2. Уговора о финсирању средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење 
грађевинских радова на реконструкцији објекта Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари 
Лец, бр. 4-215/2018-II од 16.06.2018. године у износу од 1.544.590,25 за обрачун ПДВ-а за Окончану 
ситуацију- извор финсирања 07; 

3. Уговор о суфинсирању набавке књига и других публикација за јавне и општинске и градске 
библиотеке у АП Војводине у 2019. години бр. 137-451-1256/2019-01 од 19.06.2019. године у износу 
од 28.000,00 за Пројекат Народне библиотеке П/1201-01 Набвака књига извор финансирања 07; 

4. Решење о преносу средстава Покрајинског секретеријата за културу, јавно информисање и односе 
са верским заједницама бр. 137-451-1528/2019 од 10.07.2019. године у износу од 50.000,00 за 
Пројекат Културно о бразовног центра  П/1201-03 Банатски пролећни ликовни салон Пландиште 
2019. године извор финансирања 07; 

5. Уговора о финсирању средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење 
грађевинских радова на реконструкцији  објекта основне школе „Доситеј Обрадовић“ одељење 
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Велики Гај, бр. 4-120/2019-II од 10.05.2019. године у износу од 609.212,43 за обрачун ПДВ-а за Прву 
привремену ситуацију- извор финсирања 07; 

6. Уговора о додели бесповратних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног 
земљишта  бр. 401-60/2019-II од 15.04.2019. године у износу од 250.000,00 динара извор 
финансирања 07. 

 
У предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину (Трећи  допунски буџет) 

највеће промене су се десиле у разделу 4. Oпштинска управа где су урађене  прерасподеле између 
апропријација као и повећање односно смањење оних апропријација где је недовољно планирано Одлуком 
о буџету за 2019. годину и то: (Стални трошкови 9.000.000, Услуге по уговору  7.850.000, Судске казне 
2.000.000 и др.) 

 
Такође урађене су прерасподеле између апропријација и повећање односно смањење оних 

апропријација где је недовољно планирано Одлуком о буџету за 2019. године Односно Другим ребалансом 
буџета односно због повећаног прилива средстава, за кориснике средстава буџета како директног тако и 
индиректних корисника буџета односно корисника субвенција, дотација, донација и трансфера (ОШ „Доситеј 
Обрадовић из Пландишта, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
Хајдучица, Центар за социјални рад и Дом здравља „1. октобар“ Пландиште и Индиректне кориснике буџета 
општине Пландиште (Предшколска установа „Срећно детињство“ Пландиште, Културно образовни центар 
„Вук Караџић“ и Народна библиотека из Пландишта и Месне заједнице) како је то приказано у описном делу 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину (Трећи допунски буџет). 

 
Како приходни тако и расходни део је планиран у износу од 690.039.121 динара,  како је то приказано у 

Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Пландиште  за 2019. годину (Трећи допунски 
буџет) у оквиру следећих раздела: 

 

• Раздео 1 – Скупштине општине Пландиште у износу од 13.013.739; 

• Раздео 2 – Општинско Веће општине Пландиште у износу од 3.050.000; 

• Раздео 3 -  Председник општине Пландиште у износу од 13.011.357; 

• Раздео 4 – Општинкса управа општине Пландиште у износу од 660.964.025.       
 

Функционална, програмска класификација и класификација према изворима финансирања 
 

Расходи су планирани у складу са Упутством за припрему буџета а 2019. годину у коме је, између осталог 
наглашено да до 2020. године предвиђено је да се заокружи процес постепеног увођења родно одговорног 
буџетирања за све буџетске кориснике на свим нивоима власти, сходно члану 16. став 1. Закона о изменама 
и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 103/2015), путем плана његовог 
постепеног увођења који доноси покрајински секретаријат за финансије, односно орган надлежан за буџет 
јединице локалне самоуправе. 

Имајући у виду наведену законску одредбу за 2019. годину надлежни орган локалне власти на годишњем 
нивоу донеће план за увођење родно одговорног буџетирања којим ће одредити кориснике буџетских 
средстава који ће у својим финансијским плановима дефинисати најмање један родно одговоран циљ и 
одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправости између жена и 
мушкараца, у оквиру једног или више програма или програмских активности . Напомињемо да ће се циљеви 
и индикатори у наведеном плану за родно одговорно буџетирање концентрисани у програму 14 - Спорт и 
омладина (одређен износ средстава који се спортским клубовима додељује по конкурсу биће унапред 
опредељен за женске спортске клубове) и у програму 13 - Развој културе (одређен износ средстава који је 
намењен на ек. кл. 481 за расподелу удружењима у култури биће опредељен удружењима жена са циљем 
поспешивања домаће радиности)  

Дакле, осим економске класификације прихода и расхода које су у табеларним прегледима приказане у 
општем делу Одлуке о буџету, као и табеле инвестиционих улагања односно улагања средстава у току 
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2019. године у класу 5 али и расходи у складу са програмском и функционалном класификацијом као и по 
изворима финансирања који преглед је приказан након табеларног дела Посебни део буџета који садржи 
обједињене финансијске планове буџетских корисника и планираних трансфера према другим нивоима 
власти која су планирана на контима економске класификације 463 и 464. 

 
Приказ класификације расхода (рекапитулација свих расхода) према функционалној намени средстава 

изгледа овако: 

Функционлакна класификација Средства из буџета 

090 Социјална помоћ неквалификована на другом месту 47.101.426 

110 Извршни и законодавни органи 29.075.096 

130 Опште услуге 156.548.816 

160 Опште јавне услуге и истраживања 80.498.270 

170 Трансакције везане за јавни дуг 21.700.000 

220 Цивилна одбрана 1.300.000 

360 Јавни ред и безбедност некласификовано на другом месту 2.000.000 

410 Општи економски и ком.послови 4.180.000 

421 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 19.414.810 

451 Друмски саобраћај 55.692.118 

473 Туризам 1.430.000 

474 Вишенаменски развојни пројекти 18.282.800 

560 Заштита животне средине 11.970.000 

620 Развој заједнице 51.434.076 

640 Улична расвета 13.690.000 

721 Опште медицинске услуге 23.106.642 

810 Услуге рекреације и спорта 9.920.000 

820 Услуге културе 21.777.180 

830 Услуге емитовања и штампања 5.650.000 

840 Верске и остале услуге заједнице 3.000.000 

860 Рекреација спорт, култура и вере 1.530.000 

911 Предшклско образовање 46.938.828 

912 Основно образовање 49.549.059 

920 Средње образовање 14.250.000 

 У К У П Н О 690.039.121 

 
Што се тиче програмске класификације буџетских расхода треба напоменути и то, да почев од Одлуке 

о буџету за 2015. годину приступило се изради програмског буџета а у складу са одредбама Закона о 
буџетском систему, јер према члану 112. овог Закона прелазних и завршних одредби, прописано је да 
одредбе овог Закона, које се односе на програмски део буџета, примењиваће се поступним увођењем за 
поједине кориснике средстава буџета Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти од 2015. 
године, како је то и учињено у општинама први пут у 2015. години. 

Програмски буџет класификује расходе према надлежностима корисника и приказује у које сврхе се 
средства троше, на који начин је таква потрошња повезана са стратешким циљевима и какви резултати се 
остварују улагањем одређеног износа средстава у поједине програме, програмске активности или пројекте а 
реализација средстава указује какав је крајњи резултат тих улагања, што указује на чињеницу да је 
програмски буџет окренут ка резултатима који се желе постићи тим улагање, па је транспарентнији у односу 
на ранији буџет, када су се расходи приказивали линеарно а који је био усредсређен на расходе по 
економским класификацијама.   Дакле, програмски буџет распоређује буџетска средства према намени. 
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Овако представљени расходи омогућавају лакше праћење ефеката утрошених средстава и евалуацију 
да ли се средства троше у складу са циљевима који се желе постићи. 

 
У следећем табеларном прегледу приказани су програми, програмске активности, пројекти са 

циљевевима  и индикаторима за 2019. годину: 
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Из табеларног прегледа се може закључити да је у оквиру 17 програма планирано 51 програмских 
активности, као и 26 пројекат корисника буџетских средстава у 2019. години, такође 17 програма са 113 
постављена циља и 149 постављена индикатора учинка. 

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (Трећи допунски 
буџет) заснована је на реалним пројекцијама како прихода тако и расхода и као таква предлаже се 
Скупштини општини да је усвоји како је то дато у материјалу. 

 
 

   
    

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 400-115 /2019-I                                                                                               
Дана: 01.10.2019. године          
П л а н д и ш т е          

 
 
                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 
      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    

                                           Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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КАДРОВСКИ ПЛАН 
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, НА ДАН 27. 

СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 
 

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца  

УКУПНО 41 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 3 

Саветник 15 

Млађи саветник 5 

Сарадник 1 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 9 

Референт 0 

Млађи референт 0 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места 6 

  

Радни однос на одређено време 
(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

УКУПНО 2 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 2 

Рефереент 0 

Млађи референт 0 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

  

Радни однос на одређено време 
(у кабинету председника општине) 

Број извршилаца 

УКУПНО 8 

Помоћник Председника општине 1 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 3 

Сарадник 1 
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Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 1 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 2 

Пета врста радних места 0 

  

Приправници Број извршилаца 

УКУПНО 0 

Висока стручна спрема 0 

Виша стручна спрема 0 

Средња стручна спрема 0 

 
II ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца 

УКУПНО 42 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 3 

Саветник 16 

Млађи саветник 5 

Сарадник 1 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 9 

Рефереент 0 

Млађи референт 0 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места 6 

  

Радни однос на одређено време 
(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

УКУПНО 2 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 2 

Рефереент 0 

Млађи референт 0 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 
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Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

  

Радни однос на одређено време 
(у кабинету председника општине) 

Број извршилаца 

УКУПНО 8 

Помоћник Председника општине 1 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 3 

Сарадник 1 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Рефереент 0 

Млађи референт 1 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 2 

Пета врста радних места 0 

  

Приправници Број извршилаца 

УКУПНО 0 

Висока стручна спрема 0 

Виша стручна спрема 0 

Средња стручна спрема 0 
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216. 
 

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 82. Закона о буџетском систему („Сл. 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, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 6. став 2. Правилника о заједничким критеријумима за 
организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у 
јавном сектору („Сл. гласник РС“, број 99/2011 и 106/2013)  и члана 82. Статута општине Пландиште („Сл. 
лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина Општине Пландиште, на седници одржаној дана 
01.10.2019. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, 
број, 8/2018 и 7/2019) после члана 16. додаје се члан 17. који гласи: 
„Интерну ревизију обавља интерни ревизор који у вршењу функције на основу објективног прегледа доказа 
обезбеђује уверавање о адекватности и функционисању постојећих процеса управљања ризиком, контроле 
и управљања организацијом да ли ови процеси функционишу на предвиђен начин и омогућују остварење 
циљева организације; пружа саветодавне услуге које се састоје од савета, смерница, обуке, помоћи или 
других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања датом организацијом, 
управљања ризицима и контроле. Интерни ревизор у вршењу функције, примењује међународне стандарде 
интерне ревизије, етички кодекс интерне ревизије и принципе објективности, компетентности и интегритета. 
Интерни ревозор је обавезан да чува тајност службених и пословних података.“ 
 
 

Члан 2. 
 

Досадашњи чланови 17-57 постају чланови 18-58. 
 
 

Члан 3. 
 

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: 011-24/2019-I 
Дана: 01.10.2019. године 
П л а н д и ш т е                          
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                   Ендре Сабо, маст. Инж. Менаџм. с.р. 
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217. 
 

На основу члана 1. став 1. тачка 2) и члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама 
(„Сл. гласник РС”, бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 
99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закони и 95/2018 - др. 
закони), Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима („Сл. гласник РС”, бр. 44/2008 - пречишћен текст, 2/2012, 113/2017 - др. 
закон, 23/2018 и 95/2018 - др. закон) и члана 40. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број: 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 01.10.2019. године, 
доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА, ДОДАЦИМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених 
лица у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 34/2017 и 26/2019) у члану 7. додаје 
се тачка 3) која гласи: 
 
„3) за Помоћника председника општине – 17,00%.“ 
 
 

Члан 2. 
 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима 
изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште биће објављена у „Службеном листу 
општине Пландиште“, а почиње да се примењује даном доношења. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-25/2019-I 
Дана: 01.10.2019. године   
П л а н д и ш т е 
 

                           ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                      Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
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218. 
 

На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014, 33/2018, 
31/2019 I 37/2019) и члана 9. став 5 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Пландиште („Службени 
лист општине Пландиште“, број 30/2018), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 01.10.2019. 
године доноси 

 
 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Измена и допуна Планa генералне регулације  насеља Пландиште („Службени лист 
општина Пландиште“, број 9/2014), у даљем тексту: (Измене и допуне Плана). 
 

Члан 2.  
 

Граница обухвата Плана генералне регулације насеља Пландиште поклапа се са границом грађевинског 
подручја насеља Пландиште. 
 

Измена и допуна Плана обухвата део блока 8. 
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с тим да ће коначна 

граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 
Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана се налази на између улица Синђелићева, Првомајска 

и катастарске парцеле бр. 2865 и обухвата парцелу 1624/69. 
Укида се планирани улични коридор ширине 15м, који би се налазио на парцели бр. 127/6, оивичен 
парцелама 131/1, 130 и парцелом 2865. Планирани улични коридор би спајао постојеће улицу Николе Тесле 
и улицу Ђуре Јакшића. 
Изменом Плана укида се планирана линија деобе новог уличног коридора и парцеле 127/6 и задржава се 
постојеће регулациона линија парцеле бр. 127/6, КО Пландиште. 
Укида се планирани улични коридор који би обухватао део парцеле 127/3 у ширини од 15м,  и повезивао 
парцелу 1624/69 и улицу Ђуре Јакшића, тако да ће се планирани улични коридор задржати само на парцели 
1624/69. 
Изменом Плана укида се планирана линија деобе новопланираног уличног коридора и парцеле 127/3 и 
задржава се постојећа регулациона линија између парцеле 127/3 и парцеле 2865. 
 

Измена и допуна Плана обухва део блока 9, зону радних садржаја код Железничке станице. 
Оквирне границе обухвата измена и допуна Плана обухвата простор оивичен улицама Војводе Путника, 

Змај Јовина, Илинденска и Коридором железнице.  
Изменом Плана треба предвидети да се парцеле са стамбеном наменом 939, 938, 937/1 и 937/2 издвоје 

из зоне радних садржаја и да се преименују у зону становања. 
 

Измена и допуна Плана обухвата део блока број 2 
Оквирна граница обухвата измене и допуне Плана обухвата парцелу 1624/26. Која је планирана за зону 

радних садржаја. 
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Изменом Плана планира се увођење уличног коридора који би се поклопио са регулационом линијом до 
парцеле 1624/12 и спојио би магистрални пут на парцели 1624/10, са некатегорисаним путем на парцели 
2962. 

Графички приказ оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Плана садржани су у планском документу 
вишег реда -Просторном плану општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 9/2011), 
развојним стратегијама, као и техничкој и другој документацији од значаја за његову израду. 
 

За потребе израде Измена и допуна Плана потребноје прибавити оверену катастарско-топографски 
подлогу у размери 1:1000, за предложени обухват. 
 

Члан 4. 
 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите предметног простора су: 

- унапређење коришћења грађевинског земљишта, у циљу одрживог развоја, 

- ефикасност коришћења површина јавне намене и инфраструктурних система и усмереност ка 
кориснику,  

- стварање услова за инвестирање у објекте за јавне потребе кроз различите облике финансирања, 

- очување и одрживо коришћење културног наслеђа, 

- унапређење заштите животне средине.  
 

Члан 5. 
 

Визија и основни циљеви израде Измена и допуна Плана јесу редефинисање намене и регулације 
делова појединих целина, које су одређене Планом генералне регулације насеља Пландиште. 
 

У складу са напред наведеним, Измене и допуне Плана се односе на: 

- Укидање планираних уличних коридора у блоку 8, на делу парцеле 127/6, делу парцеле 127/3.  

- Укидање планиране линије деобе нових уличних коридора са парцелама 127/6 и 127/3 и 
задржавање постојеће регулационе линије између парцела 127/6 и парцеле 2865 и задржавање 
постојеће регулационе линије између парцеле 127/3 и парцеле 2865. 

- Издвајање парцела са претежно стамбеном наменом у блоку 9 из зоне радних садржаја и 
уврштавање истих у зону стамбене намене. 

- Планирање новог уличног коридора у блоку 2 у планираној зони радних садржаја. 
 

Члан 6. 
 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухваћеног Изменама и 
допунама Плана чини постојеће грађевинско земљиште у делу блока 8, блока 2 и блока 9 у Пландишту, у 
оквиру кога треба дефинисати основну намену простора, правила уређења и грађења, на начин који 
истовремено обезбеђује јавни интерес и одрживи економски развој. 
 

Члан 7. 
 

Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 2 (два) месеца, од дана достављања 
Извештаја о извршеном раном јавном увиду и оверених ажурних катастарско-топографских подлога. 

 
 



Стр  -832-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 29            01.10.2019. 

 

Члан 8. 
 

Средства за израду Измена и допуна Плана обезбедиће се из буџета општине Пландиште. 
 

Члан 9. 
 

Уступање израде Измена и допуна Плана вршиће се у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 
 

Члан 10. 
 

Након доношења ове Одлуке, носилац израде плана, орган надлежан за послове урбанизма општине 
Пландиште,организоваће упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Измена и допуна 
Плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања 
раног јавног увида. 
 

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног 
информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на 
интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања. 
 

Члан 11. 
 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене и допуне Плана подлежу стручној 
контроли и излажу се на јавни увид. 

Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 
30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Измена и допуна 
Плана на јавни увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на 
Измене и допуне План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид. 
 

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и 
допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште на животну средину, које је донела Општинска 
управа општине Пландиште, под бројем 501-34/2019-02-IV, од дана 23.09.2019. године. 
 

Члан 13. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 350-6/2019-I                                                                         
Дана: 01.10.2019. године      
ПЛАНДИШТЕ                                                                                              
 
 
                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                              Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 



Стр  -833-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 29            01.10.2019. 

 

219. 
 

На основу члана  32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 53. и 63. 
и члана 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), 
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 01.10.2019. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ ЗА 

2018. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА УТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о пословању ЈП „Полет“ Пландиште за 2018. годину број 
1-134/2019 од 04.09.2019. године са Извештајем за утрошена средства из буџета општине 
Пландиште за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈП 
„Полет“  Пландиште 04.09.2019. године, под бројем 1-08/2019-03/14. 
 
 

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: 020-25/2019-I 
Датум: 01.10.2019. године        
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                         Ендре Сабо,маст. Инж. Менаџм. с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -834-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 29            01.10.2019. 

 

220. 
 

На основу члана  32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 53. и 63. 
и члана 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), 
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 01.10.2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО 

ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ 
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште за школску 2018/2019 годину број 60-296-6 од 12.09.2019. године, који је усвојио 
Управни одбор Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште 12.09.2019. године, под 
бројем 60-296-6. 

 
 

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: 020-26/2019-I 
Датум: 01.10.2019. године        
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                               Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -835-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 29            01.10.2019. 

 

221. 
 

На основу члана  32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 53. и 
члана 149. Статута општине Пландиште („Сл. Лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина 
општине Пландиште, на седници одржаној 01.10.2019. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ 
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ 

 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Предшколске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште за школску 2019/2020 годину број 60-296-2 од 12.09.2019. године, који је донео 
Управни одбор Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште 12.09.2019. године, под 
бројем 60-296-2. 

 
 

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: 020-27/2019-I 
Датум: 01.10.2019. године        
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                       Ендре Сабо, маст. Инж. Менаџм. с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Стр  -836-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 29            01.10.2019. 

 

222. 
 

На основу члана 44. став 3. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 
30/2018) и члана 46. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 01.10.2019. 
године донела је  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСАВКЕ И ЖАЛБЕ 

 
 
 
I 
 

ДУШАН ЋУРЧИЋ из Милетићева РАЗРЕШАВА СЕ дужности председника Комисије за представке и 
жалбе. 

 

          
                     

II 
 

 Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Чланом 44. став 3. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018)  
прописано је да се Пословником Скупштине општине утврђују број и задаци сталних радних тела, избор, 
права и дужности председника и чланова сталних радних тела, као и друга питања од значаја за рад сталних 
радних тела. 

 
Чланом 46. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 

Пландиште“, број: 19/2008 и 10/2015) прописано је да Скупштина може и пре истека времена на који су 
изабрани разрешити поједине чланове сталних радних тела и изабрати нове путем појединачног 
кандидовања и избора. 

 
Чланом 46. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 

Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015) предвиђено је да предлог за разрешење члана сталног радног тела може 
поднети председник Скупштине, председник сталног радног тела или одборничка група на чији је предлог 
изабран. 
 

Душан Ћурчић из Милетићева изабран је за председника Комисије за представке и жалбе Решењем 
Скупштине општине Пландиште број: 02-50/2016-I од 08.06.2016. године („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 16/2016). 

 
 
 



Стр  -837-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 29            01.10.2019. 

 

Председник Скупштине општине Пландиште је предложио да се разреши Душан Ћурчић из Милетићева 
дужности председника Комисије за представке и жалбе из разлога што је именовани дана 23.09.2019. године 
поднео оставку на функцију одборника у Скупштини општине Пландиште, а чланом 44. став 1. Пословника о 
раду Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015) 
прописано је да председник сталног радног тела мора бити из реда одборника. 

 
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на седници одржаној 24.09.2019. 

године утврдила Предлог Решења о разрешењу председника Комисије за представке и жалбе и доставља 
га Скупштини општине Пландиште на разматрање и усвајање. 
 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-46/2019-I 
Дана: 01.10.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е                                                                       
 
 
 
                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                             Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -838-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 29            01.10.2019. 

 

223. 
 

На основу члана 44. став 3. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, 
бр.30/2018) и члана 46. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 01.10.2019. 
године донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ 

 
 
I 

 
Др Адријана Микша из Барица БИРА СЕ за председницу Комисије за представке и жалбе.  

 
                 

II 
 

Мандат др Адријане Микша, новоизабране председнице Комисије за представке и жалбе траје до истека 
мандата Скупштине општине Пландиште која ју је бирала. 
 
 

III 
 

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

             
Чланом 44. став 3. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018)  

прописано је да се Пословником Скупштине општине утврђују број и задаци сталних радних тела, избор, 
права и дужности председника и чланова сталних радних тела, као и друга питања од значаја за рад сталних 
радних тела. 

 
Чланом 43. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 

Пландиште“, број: 19/2008 и 10/2015) предвиђено је да чланове сталних радних тела Скупштине предлажу 
одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у Скупштини. 

 
Чланом 46. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине 

Пландиште“, број: 19/2008 и 10/2015) прописано је да Скупштина може и пре истека времена на који су 
изабрани разрешити поједине чланове сталних радних тела и изабрати нове путем појединачног 
кандидовања и избора. 

 
Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ предлаже Скупштини општине 

Пландиште да се одборница др Адријана Микша из Барица изабере за председницу Комисије за представке 
и жалбе. 
 



Стр  -839-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 29            01.10.2019. 

 

          Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на седници одржаној 24.09.2019. 
године утврдила Предлог Решења о избору председнице Комисије за представке и жалбе и доставља га 
Скупштини општине Пландиште на разматрање и усвајање. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-45/2019-I 
Дана: 01.10.2019. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е                                                                       
 
                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                       Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр  -840-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 29            01.10.2019. 
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