
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXV Број 37 20.12.2019. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
255. 
 

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,  
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/2013,108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон и 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 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 4. и члан 40. 
став 1. тачка 2. Статута Општине Пландиште  („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2019) Скупштина 
општине Пландиште је на седници од 20.12.2019.  године  донела: 
 

О Д Л У К У  
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
I – ОПШТИ  ДЕО 

 
Члан 1. 

 
 Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Пландиште за 2020. годину састоје се од: 

 
I) Укупних прихода и примања остварених по основу 
     продаје нефинансијске имовине                                             550.203.123 динара 
 
II) Укупних расхода и издатака за набавку  
     нефинансијске имовине                                                           550.203.123 динара 
 
 

Члан 2. 
 

Приходи и примања буџета општине по врстама и по економским класификацијама, утврђују се у Плану 
прихода и примања у буџету општине Пландиште за 2020. годину, који је приказан у следећем табеларном 
прегледу: 
 

Економска 
класификација 

ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План 2020. 
година 

СРЕДСТВА ИЗ 
БУЏЕТА                                             

СРЕДСТВА ИЗ 
ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА (извор 
07,13,56 ....) 

УКУПНА ЈАВНА 
СРЕДСТВА                                                        
План 2020. 

година 
СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА                                                            
  

711000 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНА ДОБРА 

      

 
711111 Порез на зараде 96.811.975   96.811.975  

711121 
Порез на приход од сам.делатности - по 
решењу пореске управе 

30.000   30.000 
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711122 Порез на приход од сам.делатности - паушално 2.500.000   2.500.000 
 

711123 
Порез на приход од сам.делатности - 
самоопорезивање 

5.000.000   5.000.000 

 
711145 Порез на приход од дава.у зак. 20.000   20.000  
711147 Порез на земљиште 1.400.000   1.400.000 

 

711184 
Самодопринос из прих. лица која се баве 
сам.делатношћу 

40.000   40.000 

 
711191 Порез на остале приходе 7.000.000   7.000.000 

 
711193 Порез на приходе професионалних спортиста 30.000   30.000 

 
  УКУПНО: 711000 112.831.975   112.831.975 

 
713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ       

 

713121 
Порез на имовину обвезника који не воде 
пословне књиге 

21.000.000   21.000.000 

 

713122 
Порез на имовину обвезника који воде 
пословне књиге 

17.000.000   17.000.000 

 

713311 
Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске 
управе 

2.500.000   2.500.000 

 

713421 
Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности, по решењу Пореске управе 

5.500.000   5.500.000 

 

713423 
Порез на пренос апсолутних права на 
моторним возилима, пловилима и 
ваздухопловима, по решењу Пореске упарве 

1.500.000   1.500.000 

 
713611 Порез на акције 500.000   500.000 

 
  УКУПНО: 713000 48.000.000   48.000.000 

 
714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ                   

 

714513 
Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина 

5.500.000   5.500.000 

 

714549 
Накнада од емисија SO2, NO2, прашкастих 
материја  одложног отпада 

120.000   120.000 

 
714552 Боравишне таксе 100.000   100.000 

 

714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 

2.000.000   2.000.000 

 
  УКУПНО: 714000 7.720.000   7.720.000 

 
716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ             

 

716111 
Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору 

3.300.000   3.300.000 

 
  УКУПНО: 716000 3.300.000   3.300.000 

 

732000 
ДОТАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

      

 

732151 
Текуће дотације од међународних организација 
у корист нивоа Општине 

  5.800.000 5.800.000 

 
  УКУПНО: 732000   5.800.000 5.800.000 

 
733000 ТРАНСФ.ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ           

 

733154 

Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од 
Републике у корист нивоа општина ( 45.000 
јед.помоћ) 

  45.000 45.000,00 
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733156 

Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од 
АП Војводине у корист нивоа општина ( 
Социјала 2.223.664 + Средња школа  4.072.713 
ППП+80.000 Роми уџбеници + 5.450.000 пдв-Е 
Велики Гај, ППП Велика Греда 492.000 +  ППП 
Плндиште 3.600.000) 

  15.918.377 15.918.377,00 

 

733158 
Ненаменски трансфер од АП Војводине у 
корист нивоа општине 

179.000.000   179.000.000,00 

 

733251 
Капитални наменски трансфери, у ужем 
смислу, од Републике у корист нивоа општине 

0   0,00 

 

733252 
Капитални наменски трансфери, у ужем 
смислу, од АП Војводине у корист нивоа 
општине 

0 0,00 0,00 

 
  УКУПНО: 733000 179.000.000 15.963.377,00 194.963.377,00 

 
741000 ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ       

 

741516 

Накнада закоришћење минералних сировина и 
геотермалних ресурса када се експлоатација 
врши на тероторији аутономне покрајине 

5.000.000   5.000.000 

 

741522 

Средства остварена од давња у закуп 
пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у државној својини 

63.000.000   63.000.000 

 

741526 
Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта 

10.000   10.000 

 

741531 Накн.за кор.простора и грађ.земљиш 6.000   6.000 
 

741596 Накнада за коришћење дрвета 90.000   90.000 
 

  УКУПНО: 741000 68.106.000   68.106.000 
 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА                   
 

742126 
Накнада по основу конверзије права 
коришћења у право својине у корист Републике 

10.000   10.000 

 

742152 Прих.од дав.у закуп непокр.у држ.св 350.000   350.000 
 

742153 Прих.од закуп.за грађ.земљиш. 1.000.000   1.000.000 
 

742155 
Прих.од давања у закуп односно на коришћење 
непокретности 

5.000.000   5.000.000 

 

742156 
Приходи остварени по основу пружања услуга 
боравка деце у предшколским установама  

3.000.000   3.000.000 

 

742251 Општинске администр.таксе 250.000   250.000 
 

742253 Накн.за уређ.грађевинск.земљишта 750.000   750.000 
 

742255 Такса за озакоњење објекта 1.000.000   1.000.000 
 

742351 Приход који својом дел.оств.органи 1.000.000   1.000.000 
 

  УКУПНО: 742000 12.360.000   12.360.000 
 

743000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 

            

 

743324 Прих.од новч.казни за саобр.прекрш 2.000.000   2.000.000 
 

  УКУПНО: 743000 2.000.000   2.000.000 
 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ                   
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745151 Остали приходи у корист општина 1.000.000   1.000.000 
 

745152 Закупнин.за стан у држ.свој.у кор.оп 100.000   100.000 
 

  УКУПНО: 745000 1.100.000   1.100.000 
 

772000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ 

      

 

772125 

Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода буџета општине из претходне године 
за финансирање пројеката из ЕУ 

15.000.000   15.000.000 

 
  УКУПНО: 772000 15.000.000   15.000.000 

 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ       
 

811151 
Примања од продаје непокретности у корист  
нивоа општине 

5.000.000   5.000.000 

 

811152 
Примања од продаје станова у корист нивоа 
општине видети са Милошем 

5.000.000   5.000.000 

 

811153 
Примања од отплате станова у корист нивоа 
општине 

3.000.000   3.000.000 

 
  УКУПНО: 811000 13.000.000   13.000.000 

 
911000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА       

 

911451 

Примања од задуживања од пословних банака 
(Доградња и реконструкција месног гробља у 
Пландишту - Прва фаза ( кредит ) 
58.201.771,00) 

  58.201.771 58.201.771 

 

  
Приходи и примања без пренетих средстава из 
претходне године 

      

 

  УКУПНО: 911000   58.201.771 58.201.771 
 

321000 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХАДА И 
ПРИМАЊА 

      

 

  

Нераспоређени вишак прихода и примања из 
раниих година (набав.избг.кућа 4 ком са 
грађевинским материјалом 5.320.000,00, 
Комесеријат за избеглице сређивање простора 
око зграде 2.500.000,00)  

7.820.000   7.820.000 

 

  УКУПНО: 321000 7.820.000   7.820.000 
 

  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 467.237.975 82.965.148 550.203.123 
 

  
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА 

      

 

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 467.237.975 82.965.148 550.203.123 
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Члан 3. 
 

Расходи и издаци буџета по основним наменама и економској класификацији  утврђују се у следећим 
износима: 

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 85.640.290 3.056.400 88.696.690 

412 Соц.доприноси на терет послодавца 15.249.527 513.600 15.763.127 

413 Накнаде у натури 130.000  130.000 

414 Социјална давања запосленима 1.050.000  1.050.000 

415 Накнаде за запослене-превоз 4.747.450  4.747.450 

416 Бонуси,награде, јуб.награде 2.868.000  2.868.0,000 

  УКУПНО 109.685.267 3.570.000 113.255.267 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА      
421 Стални трошкови 15.140.000  15.140.000 

422 Трошкови путовања 1.310.000 300.000 1.610.000 

423 Услуге по уговору 48.941.336 8.373.664 57.315.000 

424 Специјализоване услуге 24.330.000  24.330.000 

425 Текуће поправке и одржавање 63.700.000  63.700.000 

426 Материјал 13.840.000 580.000 14.420.000 

  УКУПНО 167.261.336 9.253.664 176.515.000 

440 ОТПЛАТА КАМАТА     
441 Камате на кредите 247.000  247.000 

444 Пратећи трошкови задуживања 0  0 

  УКУПНО 247.000  247.000 

450 СУБВЕНЦИЈЕ      
451 Субвенције јавних нефинансијским корпор. 1.000.000  1.000.000 

454 Подстицај за предузетнике 200.000  200.000 

  УКУПНО 1.200.000  1.200.000 

460 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ      
463 Трансфери ослалим нивоима власти 50.806.176 492.000 51.298.176 

464 Трансфери ослалим нивоима власти 16.671.909  16.671.909 

  УКУПНО 67.478.085 492.000 67.970.085 

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ      
465 Остале текуће дотације и трансфери 765.000 30.000 795.000 

  УКУПНО 765.000 30.000 795.000 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ      
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 30.578.287 4.117.713 34.696.000 

  УКУПНО 30.578.287 4.117.713 34.696.000 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ      
481 Донације невладиним организацијама 20.310.000  20.310.000 

482 Порези, казне и таксе 350.000  350.000 

483 Новчане казне и пенали 400.000  400.000 

485 Накнада штете 300.000  300.000 

  УКУПНО 21.360.000  21.360.000 



Стр  -1116-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 37            20.12.2019. 

 

 

  АДМИНИСТР.ТРАНСФ.ИЗ БУЏ.ОД 

     ДИР.ИНД.КОРИСНИКА 

499 Средства резерве 12.250.000  12.250.000 

  УКУПНО 12.250.000  12.250.000 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА      
511 Изградња објеката 33.840.000 62.501.771 93.341.771 

512 Машине и опрема 1.400.000  1.400.000 

513 Остала основна средства 2.300.000  2.300.000 

515 Нематеријална имовина 7.650.000  7.650.000 

  УКУПНО 45.190.000 62.501.771 107.691.771 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ      
611 Отплата кредита-главница 14.223.000  14.223.000 

  УКУПНО 14.223.000  14.223.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ 470.237.975 79.965.148 550.203.123 

 
Члан 4. 

 
Укупни Расходи и издаци из члана 1. Ове Одлуке користе се за следеће програме: 

 
ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 

р.бр. 
бр. Прог. 

Акт. 
Број и назив програма 

Износ у 
динарима 

 

Структура % 

1 1101 Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 27.840.000 5,06 

2 1102 Програм 2. Комунална делатност 97.391.771 17,70 

3 1501 Програм 3. Локални економски развој 4.380.000 0,80 

4 1502 Програм 4. Развој туризма 900.000 0,16 

5 0101 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 21.900.000 3,98 

6 0401 Програм 6. Заштита животне средине 7.000.000 1,27 

7 0701 Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 20.680.000 3,76 

8 2001 Програм 8. Предшколско васпитање и образовање 45.996.510 8,36 

9 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање 42.842.000 7,79 

10 2003 Програм 10. Средње образовање и васпитање 13.400.000 2,44 

11 0901 Програм 11. Социјална и дечија заштита 47.267.176 8,59 

12 1801 Програм 12. Здравствена заштита 19.211.909 3,49 

13 1201 Програм 13. Развој културе и информисања 31.011.847 5,63 

14 1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 14.425.000 2,62 

15 0602 Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 122.983.830 22,35 

16 2101 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 25.473.080 4,63 

17 0501 Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 7.500.000 1,36 

УКУПАН   ИЗНОС ПРОГРАМА: 550.203.123 100 
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Члан  5. 
                               

Приходи и примања и расходи и издаци у буџету општине Пландиште утврђени су у следећим износима, 
како је то приказано у следећем табеларном прегледу: 
  

Р.бр. 
Шифра економска 

класификација 
ОПИС  ИЗНОС 

    А ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА 550.203.123 

    I УКУПНА ПРИМАЊА (7+8) 484.181.352 

  321 Пренета средства 7.820.000  

  7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 471.181.352 

1 71 1. Порески приходи 171.851.975 

  711 1.1. Порез на доходак, добит и капит. Добитке 112.831.975 

  713 1.2.  Порез на имовину 48.000.000 

  714 1.3. Порез на добра и услуге 7.720.000 

  716+719 1.4. Остали порески приходи 3.300.000 

2 74+77 2. Непосредни приходи 98.566.000 

  7411 2.1. Од тога наплаћене камате 65.106.000 

3 8 3. Приходи од продаје нефинансијске имовине 13.000.000 

4 731+732 4. Донације 5.800.000 
5 733 5. Трансфери 194.963.377 

    II УКУПНИ ИЗДАЦИ 535.980.123 

  4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 428.288.352 

1 41 Расходи за запослене 113.255.267 

2 42 Коришћење роба и услуга 176.515.000 

3 44 Отплата камата 247.000 

4 45 Субвенције 1.200.000 

5 465 Трансфери осталим нивоима 795.000 

6 47 Права из социјалног осигурања 34.696.000 

7 48+49 Остали расходи 33.610.000 

8 4631+4641 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 67.970.085 

9 5 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 107.691.771 

  (7+8)-(4+5) III БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I-II) -54.798.771 

    УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (III+IV) 
 

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

  

  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) 
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    Ц ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА   

  91 VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА   

  911 Примања од домаћих задуживања 58.201.771  

  9113-9114 

1.1. Примања код јавних финансијских институција и пословних 
банака 

58.201.771  

  61 VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ   

  611 Отплата главнице домаћим кредиторима 14.223.000 

  6113+6114 

Отплата главнице јавним финансијским институцијама и посл, 
банкама 

14.223.000  

    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 
484.181.352 

4+5 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијке имовине 535.980.123 

(7+8)-(4+5) Буџетски – дефицит 54.798.771 

((7+8)-(4+5)-62) Укупан фискални суфицит/дефицит 54.798.771 

  Б)РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

91 Примања од задуживања 58.201.771  

92 Примања од продаје финансијске имовине   

61 Издаци за отплату главнице дуга 14.223.000 

(91+92)-(61+6211) Нето финансирање 54.798.771 

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

  Ц) ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА   

 
Члан  6. 

 
Општина Пландиште очекује у 2020. години повраћај средства из развоја помоћи Европске уније за 

пројекте: 
1.„ Брига о менталном здрављу за ИРЗ општина Пландиште“. 
 

Пројекат  

Укупна вредност у еврима за цео период 
( 2019-2021 ) 

Средства ЕУ у 2020. години Средства за 
суфинансирање у 

2020. години Средства ЕУ 
Средства за 

суфинансирање 
У еврима У РСД 

Брига о менталном 
здрављу за ИРЗ 

645.143,62 113.848,88 47.779,66 4.930.000,00 870.000,00 

Укупно: 645.143,62 113.848,88 47.779,66 4.930.000,00 870.000,00 

 
 

Члан  7. 
 

 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020. 2021. и 2022. годину, исказује се у следећем 
прегледу: 
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Економ-ска 
класифика

ција 
ОПИС Програм 

 Програмска 
активност 

Конто на 
3. Нивоу 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 7 8 9 

  Капиталне инвестиције             

511 
Пројектно планирање – Реконструкција 
водоводне мреже 

1101 0001 511 7.000.000     

511 
Пројектно планирање -  Санација 
канализационе  мреже 

1101 0001 511 1.200.000     

511 

Пројектно планирање -  Израда 
пројектне документације за потребе 
општинске управе 

1101 0001 511 2.880.000   

511 
Пројектно планирање – Систем 
аутоматизације водоводне мреже у 
Пландишту   

1101 0001 511 1.200.000   

511 

Пројектно планирање –Израда пројекта 
–Реконструкција 3 зграде ЈЛС 

1101 0001 511 1.650.000     

511 

Пројектно планирање –  
Санацију ОШ Доситеј Обрадовић 
одељење Маргита ( изградња фиск. 
Сале  )  

1101 0001 511 2.150.000     

511 

Пројектно планирање –  
Реконструкција саобраћајнице у ул. 
Војводе Путника 

1101 0001 511 1.200.000   

511 

Пројектно планирање –  
Реконструкција саобраћајнице у ул. 
Карађорђевој од ул. Пашњачка до ул. 
Војводе Путника у Пландишту и 
санација паркинга испред Дома културе 

1101 0001 511 300.000   

511 
Пројектно планирање –  
Мреже атарских путева  

1101 0001 511 1.200.000   

511 

Пројектно планирање – Реконструкција 
фискултурне сале ОШ Д.Обрадовић 
Јерменовци 

1101 0001 511 360.000   

511 
Доградња и реконсатрукција месног 
гробља у Пландишту – Прва фаза  

П/1102-01   511 57.051.771   

511 Изградња капеле у Великом Гају П/1102-02 511 11.000.000     

511 
 Реализација I и II фазе пројекта 
паркинга код Дома здравља  

П/0701-01 511 3.600.000     

511 
Реконструкција ОШ Доситеј Обрадовић 
одељење Велики Гај 

П/2002-01 511 5.450.000   

511 Санација Дома културе у Великој Греди П/1201-02 511 100,000     

463-511 

ОШ „Ј.С.Поповић“ Велика Греда – 
Пројектно планирање за спортску салу, 
Центар за социјални рад 

2002-0001 511 901.000   

                                                                                                             УКУПНО 511:  97.242.771   

 Машине и опрема         

512 Машине и опрема 0602  0001  512  1.000.000   

463-512 

Машине и опрема  
ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ „Ј.Ј.Змај“ 
Хајдучица, ОШ „Ј.С.Поповић“ Велика 
Греда,  
Центар за социјални рад 

2002 0901 0001  512 2.885.373     

464-512 
Машине и опрема  
Дом здравља 

1801 0001 512 1.000.000   

494-512 

Машине и опрема  
Предшколска установа 
 КОЦ и Народна библиотека Месне 
заједнице 

2001 
1201 
0602 

0001 512 400.000   
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УКУПНО 512: 5.285.373   

 Остале некретнине и опрема     
 

 

513 Остале некретнине и опрема  0602 0001 513 300,000  
 

513 Остале некретнине и опрема 1102 0003 513 2.000.000  
 

464-513 
Остале некретнине и опрема Дом 
здравља 

1801 0003 513 170.800 
 

 

УКУПНО 513: 2.470.800  
 

 Нематеријална имовина    
 

 

515 

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

П/0501-01 515 7.400.000 7.400.000 7.400.000 

494 -515 
Народна библиотека – књиге у 
библиотеци 

1201 515 250.000   

УКУПНО 515: 7.650.000 7.400.000 7.400.000 

 УКУПНО ( 511, 512, 513, 515): 112.648.944 7.400.000 7.400.000 
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II ПОСЕБАН ДЕО 
 

РАСХОДИ 
 

Члан 8. 
 

Укупни расходи и издаци укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 550.203.123 динара, 
финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 
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III  ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 9. 
 

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник 
РС“, бр. 68/2015, 85/15- УС и 81/2016 – одлука УС и 95/2018) Одлуком о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби Аутономне покрајине Војводине и 
систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 61/2017) и Одлуком о максимланом броју 
запослених на неодређено време за организационе облике у систему општине Пландиште за 2017. годину 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 24/2017) предвиђено је да општина Пландиште може да има укупно 121 
запосленог на неодређено време.  

У овој Одлуци о буџету средстава за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана. 
 

Члан 10. 
 

 У складу са одредбама Закона о буџетском систему за извршење одлуке о буџету одговоран је 
Председник општине. 
 Наредбодавац за извршење Буџета је председник Општине Пландиште. 
 Наредбодавац за располагање средствима консолидованог рачуна трезора општине Пландиште је 
председник општине Пландиште. 

 
Члан 11. 

 
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руковидилац), 

односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимење обавеза, издавање налога за 
плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету. 
 

➢ У разделу директног корисника Скупштине општине- одговоран је председник Скупштине; 
➢ У разделу директног корисника  Кабинета Председника - одговоран је председник општине и 

заменик председника општине; 
➢ У разделу директног корисника Општинско веће - одговоран је председник општине и заменик 

председника општине; 
➢ У разделу директног корисника Општинска управа - одговоран је начелник Општинске                      

управе; 
➢ За коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине - одговоран је председник 

општине, односно заменик председника општине; 
➢ За коришћења средстава пољопривреде - председник општине, односно лице које он овласти; 
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➢ За коришћења средстава цивилне заштите, председник општине, као командант штаба за 
ванредне ситуације, односно, лице које он овласти; 

➢ За коришћења средстава опредељених за безбедност саобраћаја, одговоран је председник 
општине и председник савета за безбедност саобраћаја. 

 
За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених индиректним 

корисницима буџета, а за вршење задатака и послова из делокруга рада индиректних корисника, одговорно 
је одговорно лице индиректног буџетског корисника и то: 
 

➢ Код Предшколске установе - директор установе; 
➢ Код Културног образовног центра и Народне библиотеке - директори установа; 
➢ Код месних заједница - Председници Савета месних заједница односно заменици председника 

Савета месних заједница; 
 

Код корисника којима се преносе трансферна средства, односно субвенције одговорни су: 
 

➢ Код основних школи - директори школа; 
➢ Код Центра за социјалну заштиту - директор установе; 
➢ Код Дома здравља - директор; 
➢ Код јавних предузећа којима се дају субвенције одговоран је директор ЈП; 

 
Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава 

одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба 
извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету 
као и за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација, при чему треба да се 
руководе начелом штедљивости и рационалности при коришћењу одобрених средстава. 

 
Члан 12. 

 
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 10.000.000 динара. 
Средства из става 1. овог члана користиће се у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, 

односно за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године 
покаже да апропријације нису биле довољне. 

Решење о употреби текуће буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије доноси 
Општинско веће. 

Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава током 
фискaлне године. 
 

Члан 13. 
 

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 2.250.000 динара. 
Средства из става 1. овог члана користиће се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, 

односно за отклањање последица ванредних околности, као што су поплаве, суша, земљотрес, пожар, 
еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да 
угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. 

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Општинско веће, на предлог локалног 
органа управе надлежног за финансије. 
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Члан 14. 
 

Oдсек за финансије и буџет, привреду и ЛЕР Општинске управе Пландиште обавезно је да редовно 
прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника општине општине 
Пландиште у року од петнаест дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода. 

У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, председик Општине Пландиште 
усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

Председник општине подноси Скупштини општине на усвајање Завршни рачун буџета општине и 
писмени извештај о извршењу буџета за претходну годину. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 
 

Члан 15. 
 

Приходи и примања буџета општине Пландиште прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим 
прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте прихода и примања. 

 
Члан 16. 

 
Општинско веће општине Пландиште  одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање 

јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о 
буџетском систему. 
 

Члан 17. 
 

Општина Пландиште се може дугорочно задужити у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу 
(„Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018), при чему се мора водити рачуна 
о максималном дозвољеном дефициту локалне самоуправе који је регулисан чланом 27ж Закона о 
буџетском систему. 

Овлашћује се председник Oпштине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, поднесе 
захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, 
уколико је резултат реализације јавних инвестиција. 

Одлуку о дугорочном задуживању буџета општине Пландиште доноси Скупштина општине. 
 

Члан 18. 
 

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и 
других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и 
депонују на консолидованом рачуну трезора. 

Новчана средства на консолидованиом рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. години само у складу 
са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему је председник Општине одговоран за ефикасност и 
сигурност тог инвестирања. 
 

Члан 19. 
 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да у законском року ускладе своје 
финансијске планове за 2020. годину са Одлуком о буџету општине Пландишта за 2020. годину и доставе 
надлежним органима ради усвајања. 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, 
у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се 
вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, 
односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 
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Члан 20. 
 

Изузетно, у случају да буџет општине Пландиште од другог нивоа власти прими наменска трансферна 
средства опредељена другим актом, укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних 
непогода или донације за конкретне намене, а које се у тренутку планирања буџета не могу предвидети, као 
и средстава које буџет оствари по основу донација и добровољних текућих трансфера од физичких и 
правних лица, орган управе надлежан за финансије на основу акта по ком су средства одобрена, отвориће у 
складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том 
основу. 
 
 

Члан 21. 
 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и 
примањима буџета, а у оквиру апропријација одобрених овом Одлуком. 

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за 
сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова 
текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном 
законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 
 

Члан 22. 
 

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације 
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 

Корисник који, поред прихода из буџета за одређене расходе или издатке остварује и додатне приходе, 
обавезан је да измирење тих расхода и издатака врши прво из додатних прихода. 

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа планираног овом 
Одлуком, могу користити та средства до нивоа до кога су та средства и остварена, а за намене утврђене 
овом Одлуком. 
 

Члан 23. 
 

Обавезе које преузимају директни, односно индиректни корисници буџетских средстава морају 
одговарати апропријацији која им је за ту намену одобрена Одлуком. 

Обавезе могу преузети само на основу писаног уговора или другог акта, уколико законом није другачије 
прописано. 

Директни корисници буџетских средстава, пре најављивања нових обавеза на начин прописан чланом 
56. став 3. Закона о буџетском систему, у систему извршења буџета морају да пријаве преузете, а 
неизвршене обавезе из претходне буџетске године. 

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу 
преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на 
основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност Општинског већа, а највише до 
износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 7. ове одлуке. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног 
акта, уколико законом није другачије прописано. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са 
Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета. 

Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у 
току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација текуће године. 
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Члан 24. 
 

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску 
резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине. 

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, 
може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 10% 
вредности апропријације за расход чији се износ умањује. 

 
 

Члан 25. 
 

Корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који, због природе расхода, 
захтевају плаћање у више година, под условом прописаним чланом 54. став 6. Закона о буџетском систему и 
Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности 
за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. 

Плаћања која произилазе из обавеза преузетих по уговорима који, због природе расхода, захтевају 
плаћање у више година, корисници буџетских средстава морају као обавезу укључити у финансијски план у 
години у којој обавеза доспева у износу обавезе за ту годину. 
 

Члан 26. 
 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске 
основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно акто Владе предвиђен другачији 
метод. 
 

Члан 27. 
 

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова, сви корисници 
буџета морају поступити у складу са прописима који уређују јавне набавке. 

Јавном набавком мале вредности, у смислу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна 
процењена вредност на годишњем нивоу нижа од прописане овим чланом. 

 
Члан 28. 

 
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу 

њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 

 
Члан 29. 

 
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске 

основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе РС предвиђен 
другачији метод. 
 

Члан 30. 
 

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2020. године по посебном акту - решењу, који доноси 
председник Општине, односно по финансијским плановима и програмима у оквиру раздела чији су носиоци 
директни корисници буџетских средстава и то: 
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Раздео 1. Скупштина општине 
 

За коришћење средства из одобрених апропријација у оквиру  раздела 1. захтеве подноси председник 
Скупштине општине, уз пратећу валидну документацију. 
 

Раздео 2.  Општинско веће 
 

За коришћење средства из одобрених апропријација у оквиру  раздела 2. захтеве подноси председник 
Општине или његов заменик,  уз пратећу валидну документацију. 
 

Раздео 3.  Председник општине 
 

За коришћење средства из одобрених апропријација у оквиру  раздела 3. захтеве подноси председник 
Општине или његов заменик,  уз пратећу валидну документацију. 
 

Раздео 4.  Општинска управа 
 

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, захтеве подноси начелник 
Општинске управе или лице које овласти, уз пратећу валидну документацију која је претходно припремљена 
и контролисана од стране одговорног лица задуженог у Oдсек за финансије и буџет, привреду и ЛЕР за 
припрему захтева и ликвидатуру испред овог директног корисника. 

Унутар Oдсек за финансије и буџет, привреду и ЛЕР се спроводи провера стеченог и неискоришћеног 
права одобрених апропријација из ове одлуке а према утврђеним кварталним квотама за сваког буџетског 
корисника, односно за сваку позицију расхода и издатака утврђених буџетом. 

Сви захтеви из овог члана се подносе Oдсек за финансије и буџет, привреду и ЛЕР уз претходно 
спроведен поступак утврђен Правилником о увођењу процедуре за плаћање рачуна у општини Пландиште. 
На захтев овог Одсека корисници буџетских средстава су дужни да доставе на увид и друге податке који су 
неопходни ради преноса средстава из Трезора. 

Сви корисници буџета пре преузимања обавеза по основу јавних набавки, по основу путовања у 
иностранство и свих већих подухвата а који су предвиђени овим буџетом (инвестиције), обавезни су да 
траже сагласност председника Општине, или Општинског већа. 

 
Члан 31. 

 
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника Општине, а у складу 

27е Закона о буџетском систему и Закона о начину одређивања максималног броја запослених код 
корисника јавних средстава, засновати радни однос са новим лицима до краја 2020. године, уколико 
средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава предвиђених за 
плате том буџетском кориснику чија висина је утврђена овом Одлуком, иако прибави сагласност надлежне 
Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у случајевима 
кад је она потребна. 

 
Члан 32. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. години обрачунату исправку вредности 

нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе 
средстава за рад. 
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Члан 33. 
 

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних 
судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко апропријације 
која је намењена за ову врсту расхода, односно из његових сопствених прихода. 

 
Члан 34. 

 
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености 

кретања у приходима и расходима буџета, председник Општине може задужити буџет Општине у складу са 
одредбама чл. 35. Закона о јавном дугу („Сл.гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018). 
 

Члан 35. 
 

У буџетској 2020. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада 
и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима за директне и индиректне 
кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2020. години. 

 
Члан 36. 

 
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2019. године 

средства која су им пренета у складу са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину закључно са 
31.12.2019. године а која нису утрошена за финансирање расхода у 2019. години. 

 
Члан 37. 

 
Одлуку о буџету Општине Пландиште за 2020. годину доставити Министарству финансија и Управи за 

трезор.  
 

Члан 38. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине 
Пландиште“, а примењиваће се од 01. јануара 2020. године.                     
 

O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину је садржан у члану 31. 
став 1. тачка 2. под тачка  1, члана 36 и 41  Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 54/2009, 
73/2010,101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 
103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. Закон и 47/2018). 

Поред тога, Министарство финансија Републике Србије је у јулу ове године донело Упутство за припрему 
одлуке о буџету локалне власти за 2020. и пројекције за 2021. и 2022. годину у којима су подаци о економској 
и фискалној политици за 2020. годину и наредне две године на основу кога су буџетски корисници буџета 
локалне власти требали да припреме своје Предлоге финансијских планова за 2020. годину, па доставити их 
надлежним органима испред директног корисника, односно у Општинску управу. Надаље директни 
корисници задужени за индиректне кориснике из појединих области доставили су преанализиране и 
ревидиране предлоге финансијских планова својих индиректних корисника Oдсек за финансије и буџет, 
привреду и ЛЕР ради припреме нацрта буџета за 2020. годину. 

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 
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буџету општине Пландиште за 2020. 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 2020. годину, 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 за 2020. годину 
 

У приходном делу буџета за 2020. годину планирана маса средстава текућих прихода и примања, као и 
прихода од задуживања износи 550.203.123 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 112.831.975 20,51 

2. Порез на имовину 48.000.000 8,72 

3. Порез на добра и услуге 7.720.000 1,40 

4. Други порези 3.300.000 0,61 

5. ДОТАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД 
МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

5.800.000 1,05 

6. Трансфери од других нивоа власти 194.963.377 35,43 

7. Приход од имовине 68.106.000 12,37 

8. Приход од продаје добара и услуга 12.360.000 2,25 

9. Новчане казне и одузета имовинска корист 2.000.000 0,36 

10. Мешовити неодређени приходи 1.100.000 0,21 

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

15.000.000 2,73 

12. Примања од продаје непокретности 13.000.000 2,36 

13. Примања од задуживања 58.201.771 10,58 

14. Нераспоређени вишак прихода и примања 7.820.000 1,42 

 Укупно: 550.203.123 100 

 
Група прихода: порез на доходак, добит и капиталне добитке у буџету учествује са 20,51%. 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 96.811.975 динара док за порез на приходе од самосталних делатности 
остварење се процењује на износ од 7.500.000 динара, порез на земљиште у износу од 1.400.000 динара као 
и порез на остале приходе у износу од 7.000.000 динара. 

Од пореза на имовину у буџет у 2020. године очекује се остварење од 48.000.000 динара што износи 
8,72%, а од тога порез на имовину обавезника који воде и не воде пословне књиге у износу од 38.000.000 
динара, порез на наслеђе и поклон по решењу пореске управе у износу од 2.500.000 динара, док од пореза 
на пренос апсолутних права на непокртеност остварује се 5.500.000. динара. У порезима на добра и услуге 
највеће учешће заузима такса и накнада за моторна возила 5.500.000,00 и посебна накнада за заштиту 
животне средине које остварење се процењује на износ од 2.000.000,00 динара, док за друге порезе издваја 
се 3.300.000 динара за комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору. 
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Од стране Републике општинама се одређују годишња трансферна средства која се објављују у оквиру 
Закона о буџету РС за 2020.годину. Општини Пландиште задржана је висина трансферних средстава и у 
2020. години, односно у износу од  179 милиона динара што чини 32,53%. 

Текући наменски трансфер у ужем смислу од стране Републике и АП Војводина планирају се у укупном 
износу од 15.918.377 динара што чини 2,89%. 

Средстава остварена од давања у закуп учествују са 12,36% највећи проценат чини закуп   
пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини који се планира у износу 
од 63.000.000 динара, као и приходи од давања у закуп непокретности грађевинског земљишта, односно 
коришћења непокретности планирају се средства у износу од 5.000.000 динара. 

Повраћај средстава из ИПА фондова за реализацију једног пројекта: Брига о менталном здрављу за 
ИРЗ, прекограничне сарадње са Румунијом планира се у износу од 15.000.000 динара.  

Општина Пландиште планира да се задужи путем кредита у износу од 58.201.771 динара за доградњу и 
реконструкцију месног гробља у Пландишту – Прва фаза. 
 

Расходи и издаци за 2020. годину 
 

Расходи и издаци су приказани по бруто принципу и обухватају поред расхода и издатака који се 
финансирају из општих прихода буџета и оне расходе и издатке које корисници буџетских средстава 
финансирају из донација, као и прихода које корисници остваре продајом добара и услуга и других извора 
финансирања. 

Приликом планирања расхода и издатака за сваког буџетског корисника, пошло се од важеће 
организационе и функционалне структуре, као и надлежности корисника средстава према матичним 
законима. 

Планирање расхода за плате 
 

Локална власт у 2020. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених 
које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу 
исплаћених плата у 2019. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 40. 
Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 95/2018 и 72/2019). 

Прописано  је да ће се у 2019. години повећати плате код корисника буџетских средстава, односно 
корисника средстаав организација за обавезно социјално осигурање, између осталих, код : 

- Корисника средстава буџета локалне власти  (осим установа културе, предшколских установа и 
установа социјалне заштите и здравствених радника у установама социјалне заштите, будући да су 
за њих повећања посебно другачије предвиђена ) за 8%; 

- установама социјалне заштите ( осим здравствених радника ) за 9%; 
- предшколским установама за 9%; 
- установа културе за 10%; 
- медицинској сестри, здртавственом техничару, односно другом лицу са завршеном одговарајућом 

високом, односно средњом школом здравствене струке – за 15% и  
- осталим запосленим ( немедицинском особљу ) за 8%. 

 
У плану расхода и издатака за 2020.годину планирана су средства у оквиру групе конта 410 Расходи за 

запослене у висини од 113.255.267 динара, што чини 20,58% од укупног планираног буџета. 
У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 

гласник РС“, број 68/2015, 85/2015 и 81/2016 – одлука УС и 95/2018), Одлуком о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби Аутономне покрајине 
Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 61/2017) и Одлуком о 
максимланом броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему општине 
Пландиште за 2017. годину („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 24/2017) предвиђено је да општина 
Пландиште може да има укупно 121 запосленог на неодређено време.  

У овој Одлуци о буџету средстава за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана. 
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Дозвољени максимални број у јавном сектору износи 121 запослених али сви се не финансирају из 
буџетских средстава, јер јавним предузећима општина не исплаћује плате.  

Што се тиче осталих расхода они су приказани по свим класификацијама и довољно су транспарентни и 
разумљиви да се може закључити о сваком износу расхода за шта је он намењен и који циљ се жели 
постићи тим расходом.  

 
Планирани капитални издаци у 2020. години 

 
Планирани капитални издацу су приказани у Табели плана капиталних инвестиције и део су Одлуке о 

буџету за 2020. годину и процењују се у износу од 112.648.944 динара што чини 20,37% укупног планираног 
буџета. 

 
Текућа и стална буџетска резерва 

 
Текућа буџетска резерва у Буџету за 2020. годину утврђена је у износу од 10.000.000  динара и може се 

користити у складу са Законом о буџетском систему и овом Одлуком. 
Стална буџетска резерва се исказује као посебна апропријација и у буџету за 2020. годину утврђена је у 

износу од 2.250.000 динара за намене које су законом прописане и користе се на начин прописан Законом и 
овом одлуком. 
 

Посебан део буџета - распоред на кориснике и за конкретне намене 
 

На основу захтева корисника и њихових финансијских планова сачињен је Посебан део буџета - 
табеларни приказ свих планираних расхода по функционалној и економској класификацији и прописаним 
програмима. Сваком кориснику су одређене апропријације за конкретне намене а средства ће се одобравати 
у складу са овом Одлуком о буџету, као и у складу са оствареним буџетским приходима. 

Приликом планирања расхода и издатака за сваког буџетског корисника, пошло се од важеће 
организационе структуре и функционалне класификације, као и надлежности корисника према матичним 
законима. 

Расходи су припремљени и билансирани у складу са програмском класификацијом и циљевима 
програма и програмских активности и листом униформних индикатора за градове и општине у Републици 
Србији који предлог је униформно за све општине, односно локалне самоуправе, припремила Стална 
конференција градова и општина (СКГО). 
 

Овим буџетом планирана су средства за индиректне кориснике и кориснике СДДТ-а која су приказана у 
табеларном делу по укупно планираном износу средстава за 2020. годину, а детаљно је приказана у члану 9. 
ове Одлуке односно у табеларном прегледу II Посебан део буџета за 2020. годину.   

Р.б Индиректни корисници - 16 Износ Структура % 

1. ПУ „Срећно детињство“ Пландиште 45.996.510 8,36 

2. Културно-образовни центар „Вук Караџић“ 
Пландиште 

11.054.091 2,01 

3. Народна библиотека Пландиште 6.197.756 1,13 

4. Месне заједнице (13) 10.482.476 1,91 

 Укупно: 73.730.833 13,41 

 
 

Р.б Остали корисници јавних средстава буџета 
општине Пландиште - 8 

Износ Структура % 

1. ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 
ПЛАНДИШТЕ 

18.900.000 3.44 

2. ОШ „Ј.Ј. Змај“ Хајдучица 7.200.000 1,31 
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3. ОШ „Ј.С.Поповић“ Велика Греда 8.932.000 1,62 

4. Дом здравља „ 1. Октобар“ Пландиште 16.671.909 3,03 

5. Центар за социјални рад 15.836.176 2,88 

6. Историјски архив 430.000 0,08 

7. Црвени крст  3.700.000 0,67 

8. ЈП Полет 19.700.000 3,58 

 Укупно: 91.370.085 16.61 

 
Како је општина Пландиште преузела плаћање судског поравнања бр. Р.311/2017 од 11.08.2017. године 

корисника буџета општине Пландиште  Дома здравља „1.октобар“ Пландиште са фирмом Phonex pharma из 
Београда у износу од 44.706.190,48  динара трошкови локалне самоуправе знатно су увећани. 

Општина Пландиште је до 01.11.2019. године  исплатила Фирми Phonex pharma из Београда 
25.922.071,70 динара, тако да  преостали дуг износи  18.784.118,72 динара. 
 
 Функционална, програмска класификација и класификација према изворима финансирања 
 

Расходи су планирани у складу са Упутством за припрему буџета а 2020. годину у коме је, између осталог 
наглашено да до 2021. 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) као и у Програму 11 – (одређен износ средстава који је намењен на ек. кл. 
481 за расподелу удружењима у социјали у којима припрадају и жене и мушкарци биће опредељен 
удружењима са циљем поспешивања домаће радиности, као и износ средстава који је намењен на ек. кл. 
423 за геронтодомаћице) 

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 2020. 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 26 .622.176 

110 Извршни и законодавни органи 25.473.080 

130 Опште услуге 84.511.354 

160 Опште јавне услуге и истраживања 105.479.247 

170 Трансакције везане за јавни дуг 14.430.000 

220 Цивилна одбрана 1.000.000 
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360 Јавни ред и безбедност некласификовано на другом месту 2.000.000 

410 Општи економски и ком.послови 4.380.000 

421 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 21.900.000 

451 Друмски саобраћај 18.680.000 

473 Туризам 900.000 

474 Вишенаменски развојни пројекти 24.840.000 

560 Заштита животне средине 15.380.000 

620 Развој заједнице 15.400.000 

640 Улична расвета 8.100.000 

721 Опште медицинске услуге 17.211.909 

810 Услуге рекреације и спорта 10.000.000 

820 Услуге културе 17.681.847 

830 Услуге емитовања и штампања 7.350.000 

840 Верске и остале услуге заједнице 3.000.000 

860 Рекреација спорт, култура и вере 2.980.000 

911 Предшклско образовање 45.996.510 

912 Основно образовање 42.842.000 

920 Средње образовање 13.400.000 

070 
Социјална помоћ угроженом становништву , некласификована на другом 
месту  

3.645.000 

040 Породица и деца 10.900.000 

020 Старост  6.100.000 

 У К У П Н О 550.203.123  
 

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. 

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 актиносту, пројекти са 
циљевевима  и индикаторима за 2020. годину: 
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Из табеларног прегледа се може закључити да је у оквиру 17 програма планирано 45 програмских 
активности, као и 16 пројекат корисника буџетских утврђено 99 постављена циља и 124 постављена 
индикатора учинка. 

Одлука о буџету општине Пландиште за 2020. годину 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  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 400-123/2019-I                              
Дана: 20.12.2019. године                     
П л а н д и ш т е                                           

 
 
                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                          Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. с.р. 
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256. 
 

На основу чланова 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локаллне 
самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон) и 
члана 40. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 30/2018), Скупштина 
општине Пландиште, на седници одржаној 20.12.2019. године, доноси  
 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН 
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

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

10.ДЕЦЕМБАР 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 16 

Млађи саветник 4 

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 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

  

Радни однос на одређено време Број извршилаца 
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(у кабинету председника општине) 

УКУПНО 8 

Помоћник Председника општине 1 

Самостални саветник 0 

Саветник 2 

Млађи саветник 1 

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 

 
II ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца  

УКУПНО 44 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 4 

Саветник 17 

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 1 
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Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 1 

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 2 

Млађи саветник 1 

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 

 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Пландиште 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 112-17/2019-I 
Дана: 20.12.2019. године 
Пландиште 
 

                ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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


