
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXVII Број  21 13.08.2021. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
137.  
 
На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 
(„Службени гласник РС“, број  40/21), члана 25. и члана 40. 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, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 30/2018), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 13.08.2021. године, донело је 

 
 

 П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 
 
 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова број: 110-9/2021-III од 09.07.2021. године („Службени лист општине Пландиште“, бр. 15/2021) у члану 
22. став 1. брише се тачка „3“ а тачка „4“ постаје тачка „3“.  

 
Члан 2. 

 
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу општине 

Пландиште“. 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:  110-14/2021-III 
Датум: 13.08.2021. године         
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ 
Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 
(„Службени гласник РС“, број  40/21), члана 25. и члана 40. 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, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број: 30/2018), и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда и породичних кућа 
(„Службени лист општине Пландиште“, број: 15/2021) Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној 
13.08.2021.године, доноси 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛИСТЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА – ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА  
У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ   

 
Члан 1. 

 
 Усваја се ранг листа привредних субјеката (крајњих корисника) у спровођењу мера енергетске санације стамбених 

зграда, породичних кућа и станова коју је на основу бодовања израдила Комисија за реализацију мера енергетске санације.  
 

Ред. 
бр. 

Назив привредног субјекта Aдреса Број бодова 

1. Еуро ПВЦ Д.О.О. 
Рашка 

Железничка бб 
92,5 

2. СЗР Качарево Фронтал 
Качарево 

Народног Фронта 1а 
81,12 

3. Р.Д. Инжењеринг два ДОО 
Земун, 

Апатинска 2 
78,81 

4. ССР Алук плус ентеријер 
Уљма 

2.Октобар 54 
73,48 

5. Мастерс ДОО Београд 
Београд 

Цвијићева 103 
51,07 

 
Члан 2.  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 011-13/2021-III 
Датум: 13.08.2021. године          
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ 

Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                                              
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 310-8/2021-III 
Дана: 13.08.2021. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
Ул. Војводе Путника бр. 38 
www.plandiste-opstina.rs 

 
 
             На основу члана 70. Закона о о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 

(„Службени гласник РС“, бр. 40/2021), Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 33/2020 и 14/2021) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова   („Службени лист општине Пландиште“, бр. 15/2021), оштинско 
Веће општине Пландиште, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА 

ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 

I 
 

Средства за суфинансирање пројеката из области енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним 
зградама на територији општине Пландиште  за 2021. годину опредељена су у укупном износу од  2.000.000,00 динара. 

Средства из става 1. ове тачке додељују се у складу са чл. 6. Правилника о суфинансирању мера 
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова   („Службени лист општине Пландиште“, 
бр. 15/2021). 

 
II 

 
        Средства за суфинансирање пројеката из области енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним 

зградама на територији општине Пландиште    опредељена су у укупном износу од 100.000,00 динара.са ПДВ-ом по 
пријави, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста с.р. 

http://www.plandiste-opstina.rs/
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      Република Србија 
     АП Војводина  
     ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
     ОПШТИНСКА УПРАВА 
     Број: 400-97/2021-IV 
     11. август  2021. године 
     Војводе Путника 38 
     П л а н д и ш т е 

 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ  буџета општине Пландиште  за  буџетску 2021. годину 

 
            На основу члана 78 став 11 Закон у буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,   108/13,   142/14,   68/15-др.закон,  103/15,  99/16,   113/17,   95/18 , 31/19, 
72/19 и 149/20),  и члана 1 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03, 12/06 и 
27/20) , Начелник општинске управе доноси 

 
Рачуноводствене политике буџета општине Пландиште 

 
Оне су збир рачуноводставених политика директних и индиректних корисника буџетских средстава буџета, односно 

корисника који припадају КРТ-у општине Пландиште. 
 

1. ПРЕГЛЕД РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  

 
Пословне промене у рачуноводству буџета, односно трезора општине Пландиште  воде се по готовинској – 

обрачунској  основи на прописаним шестоцифреним суб-аналитичким контима садржаним у контном плану Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Уколико прописана субаналитичка конта не задовољавају потребу корисника буџетских средстава буџета општине 
Пандиште, евиденција се обезбеђује на седмоцифреном и вишем нивоу. 

Финансијски извештаји у рачуноводству буџета, односно трезора општине Пландиште  састављају се на готовинској 
основи, а у складу са међународним стандардима за јавни сектор на прописаним шестоцифреним субаналитичким контима 
садржаним у контном плану Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   

1.1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  
Текући приходи обухватају следеће категорије:  
Порези (порез на зараде, порез на приходе од самосталних делатности, порез на приходе од имовине, порез на 

приходе од осигурања лица, порез на друге приходе, порез на фонд зарада, порез на имовину, порез на наслеђе и поклоне, 
порез на капиталне трансакције, порез на акције и уделе, и др.) 

Донације и трансфери (донације од иностраних  држава, донације од међинародних организација и трансфери од 
других нивоа власти и др) 

Други приходи и то: 1) приходе од имовинен приходи од камата, дивиденде, закуп непроизведене имовине); 2) 
приходе од продаје добара и услуга (приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација, 
таксе, 3) новчане казне и одузета имовинска корист (приходи од новчаних казни за кривична дела, приходи од новчаних 
казни за привредне преступе, приходи од новчаних казни за прекршаје, приходи од одузете имовинске користи и остале 
новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи) 4) добровољне трансфере од физичких и правних лица 
(текући и капитални) и 5) мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општине и др.  
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Меморандумске ставке за рефундацију расхода (меморандумске ставке за рефундацију расхода текуће године и  

меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године). 
Текући приходи се, сходно готовинској основи, утврђују у моменту наплате тј. прилива средстава на рачун буџета 

општине Пландиште. 
Обрачунати ненаплаћени текући приходи евидентирају се у оквиру пасивних временских разграничења. 
Промене вредности основних средстава и нематеријалних улагања по основу обрачунате ревалоризације се 

не исказују у класи текућих прихода. 
Повраћај неутрошених буџетских средстава од стране буџетских корисника евидентира се у главној књизи трезора као 

сторно расхода, а у корист потраживања од буџетских корисника, а код буџетског корисника као сторно прихода и у корист 
обавезе према буџету општине Пландиште. 

Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу. 

ПОРЕЗИ 
Порези, према Закону о буџетском систему представљају врсту јавних прихода за финансирање јавних расхода, а у 

складу са Одлуком о буџету општине Пландиште. 
Учешће буџета општине Пландиште  у наведеним приходима у 2021. години одређено је Општим билансима јавних 

прихода и јавних расхода Републике Србије за 2021. годину, Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, Законом о 
локалној самоуправи и Законом о финансирању локалне самоуправе. На основу наведених закона уступљени и изворни 
приходи  сливају се у буџет општине Пландиште. 

Остварени приходи на име пореза у току године коригују се за повраћај више или погрешно дозначених средстава по 
решењима Пореске управе, по горе наведеним основама. 

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
Донације обухватају бесповратно примљена средства од међународних и домаћих организација за финансирање 

појединих намена и за финансирање редовне делатности. Донације могу бити капиталне и текуће. 
Донације обухватују и поклоне у натури, а евидентирају се у пословним књигама као повећање нефинансијске имовине 

и извора капитала.  
Остатак неутрошених средстава, на име примљених донација преноси се у наредну годину за исту намену.  
Трансфери од других нивоа власти обухватају средства пренета, сходно Закону о буџету Републике Србије за 2021. 

годину (у коме је садржана и Одлука о износу ненаменског трансфера из буџета Републике Србије јединицама локалне 
самоуправе). 

Трансфери од других нивоа власти обухватају средства пренета, сходно Закону о буџету Републике Србије за 2021. 
годину, из буџета Републике Србије са наменом за финансирање расхода општине Пландиште. 

Трансфери од других нивоа власти обухватају средства пренета, сходно Одлуци о буџету општине Пландиште за 2021. 
годину, из буџета општине Пландиште са наменом за финансирање расхода општине Пландиште . 

ДРУГИ ПРИХОДИ 
Други приходи обухватају: 1) приходи од имовине (приходи од камата, дивиденде, закуп непроизведене имовине); 2 

приходи од продаје добара и услуга (приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација; 
таксе; 3) новчане казне и одузета имовинска корист (приходи од новчаних казни за кривична дела; приходи од новчаних 
казни за привредне преступе; приходи од новчаних казни за прекршаје; приходи од одузете имовинске користи и остале 
новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи) 4) добровољни трансфери од физичких и правних лица 
(текући и капитални) и 5) мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општине. 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода обухватају приходе по основу меморандумских ставки за покриће 

расхода (текућа година) и меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године. У ове приходе спадају 
приходи који се наплате од фондова за здравствено осигурање на име накнаде по основу боловања преко 30 дана, по 
основу накнаде за  породиљско одсуство, накнаде инвалидима рада  друге категорије и рефундацију заједничких трошкова. 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ — ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 
ИСТОМ НИВОУ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Ове врсте текућих прихода имају индиректни и директни буџетски корисници за средства која им се као трансферна 
средства преносе из буџета општине Пландиште.  
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У поступку консолидације ови текући приходи – приходи из буџета се упоређују са административним трансферима из 

буџета од директних буџетских  корисника  индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом 
нивоу (категорија 490000), а затим се међусобно затварају. 

1.1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
Примања од продаје нефинансијске имовине представљају примања од продаје основних средстава (примања од 

продаје непокретности, примања од продаје покретне имовине, примања од продаје осталих основних средстава), 
примања од продаје залиха и примања од продаје драгоцености ( примања од продаје земљишта, примања од продаје 
подземних блага и примања од продаје шума и вода).  

Евидентирање примања врши се у моменту наплате уз истовремено одобравање у корист извора новчаних средстава. 

1.1.3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
Примања од задуживања представљају приливе по основу примања од задуживања и то: примања од домаћих 

задуживања и примања од иностраног задуживања. 
Примања од продаје финансијске имовине представљају приливе по основу продаје финансијске имовине и то: 

примања од продаје домаће финансијске имовине и примања од продаје стране финансијске имовине. 

АЛТЕРНАТИВА 
Примања од продаје финансијске имовине представљају приливе по основу продаје финасијске имовине  и то: 

примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи и примања од продаје домаћих акција и 
осталог капитала – средства од продаје капитала у поступку приватизације. 

Средства од продаје капитала у поступку приватизације евидентирају се у изворима новчаних средстава на 
одговарајућем конту суб-субаналитике осталих извора новчаних средстава, уз паралелно књижење у класи 9. 

После утврђеног финансијског резултата буџетске године, за износ исказаног суфицита одобрава се конто Вишак 
прихода-суфицит, а за износ исказаног дефицита на конту мањак прихода-дефицит, задужује се конто остали извори 
новчаних средстава, на одговарајућем конту суб-субаналитике, а одобрава конто мањак прихода-дефицит, чиме се и 
књиговодствено покрива дефицит. 

1.2. ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
Расходи и издаци буџета општине Пландиште представљају консолидоване расходе и издатке директних и 

индиректних корисника буџета општине Пландиште . 

1.2.1. TЕКУЋИ РАСХОДИ 
Текући расходи обухватају расходе који се јављају код буџетских корисника у вршењу функције због које су основани.  
Расходи се евидентирају у моменту кад је плаћање извршено.  
Расходи који су настали, а нису плаћени евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених расхода, а одобрењем 

обавеза односно пасивних временских разграничења.  
Расходи који су унапред плаћени, сходно готовинској основи, евидентирају се у категорији расхода према одређеној 

намени. 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
Расходи за запослене обухватају расходе за плате и додаци запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, 

накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде за запослене, награде, бонуси и остали посебни расходи. 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
Коришћење услуга и роба обухвата сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, 

текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) и трошкове  материјала. 

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА -АМОРТИЗАЦИЈА 
На терет трошкова употребе основних средстава (амортизација) евидентира се део амортизације утврђен применом  

процента остварених сопоствених прихода у укупно оствареном приходу на укупно обрачунату амортизацију, с тим да се 
преостали износ обрачунате амортизације евидентира на терет извора капитала, који одговара проценту остварених 
прихода из буџета општине Пландиште. Истовремено, за износ обрачунате амортизације на терет употребе основних 
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средстава задужује се одговарајући субаналитички конто извора нефинансијске имовине у сталним средствима уз 
одобрење осталих извора новчаних средстава – средства од амортизације. 

РАСХОДИ  КАМАТА 
Отплата камата обухвата камате из дужничко — поверилачких односа (домаће и стране) као и пратеће трошкове 

задуживања.   
Камате се евидентирају као расход у моменту плаћања. Обрачунате, а неплаћене камате евидентирају се као 

обрачунати неплаћени расходи. 

СУБВЕНЦИЈЕ 
Субвенције обухватају текући и капитални пренос средстава примаоцима ради подстицања производње и пружања 

услуга, односно субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, приватним финансијским 
институцијама, јавним финансијским институцијама и приватним предузећима. 

ТРАНСФЕРИ 
Трансфери осталим нивоима власти  обухватају  текуће и капиталне трансфере вишим нивоима власти (корисницима 

буџета Републике Србије). 

КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 
Финансијски пласмани, потраживања и обавеза у страној валути прерачунавају се у динарску противвредност према 

средњем курсу страних валута на дан исплате. Тако утврђеним прерачунатим динарским износима финансијских пласмана 
потраживања и обавеза утврђују се позитивне, односно негативне курсне разлике. Позитивне курсне разлике евидентирају 
се у корист текућих прихода. 

АЛТЕРНАТИВА 
Позитивне курсне разлике евидентирају се у корист субаналитичког конта 321111- Обраћун прихода и расхода 

пословања. 
Негативне курсне разлике евидентирају се на терет текућих расхода.     
Ревалоризације финанских пласмана, потраживања и обавеза у динарској притиввредности  врши се само ако је 

предвиђена уговором. Ревалоризација ових билансних позиција врши се растом цена на мало или применом другог 
уговореног метода   и евидентира  се  као потраживање и обрачунати ненеплаћени приходи.  

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА  
Права из социјалног осигурања обухвата накнаде за социјалну заштиту из буџета. 
Социјална помоћ из буџета општине  Пландиште обухвата накнаде по разним основама које се, по захтевима 

директног и индиректног буџетског корисника, исплаћују из буџета за социјалну заштиту, за образовање, културу, науку и 
спорт, награде и превоз ученицима и студентима, за децу и породицу и остале накнаде. 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 
Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом,  новчане казне  и пенале по решењу судова и судских тела, накнаду штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и накнаду штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа. 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 
Пренос средстава намењен индиректним корисницима, а у складу са одлуком о буџету, евидентира се задужењем 

одговарајуће врсте административног трансфера, а одобрењем  текућег рачуна. 
У поступку консолидације административни трансфери се упоређују са трансферима између буџетских корисника на 

истом нивоу (категорија 780000) и приходима из буџета (категорија 790000), а затим се међусобно затварају. 

1.2.2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  
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Издаци за нефинансијску имовину обухватају издатке за основна средства (зграде и грађевински објекти, машине и 

опрема и остала основна средства), залихе (робне резерве), драгоцености и природна имовина (земљиште, рудна 
богаства и шуме и воде).  

Ови издаци представљају одлив средстава, а не текуће расходе, а за чију вредност се повећава вредност 
нефинансијске имовине и извори капитала.  

Евидентирање издатака за нефинансијску имовину врши се у моменту исплате, уз истовремено задужење извора 
капитала (из: текућих прихода, пренетих средстава, средстава амортизације — остали извори новчаних средстава и 
кредита). 

1.2.3     ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
Ови издаци обухватају издатке за отплату главнице (домаћим кредиторима, страним кредиторима и по гаранцијама) и 

набавку финансијске имовине (домаће и стране). 
Ови издаци представљају одлив средстава, а не текуће расходе, а за чију вредност се повећавају потраживања и 

смањују обавезе и новчана средства.   

1.2.4. УКУПАН ВИШАК ПРИХОДА  — БУЏЕТСКИ  СУФИЦИТ; МАЊАК ПРИХОДА —  
БУЏЕТСКИ   ДЕФИЦИТ  

Индиректни корисници буџета општине Пландиште, остварили су  вишак прихода — суфицит стављањем у однос 
укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине  са укупним износом 
текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. Приликом утврђивања финансијског резултата овако 
утврђен вишак прихода — суфицит коригован је: укључивањем дела нераспоређеног вишка прихода из претходне године 
који се користио за покриће расхода текуће године, као и средстава амортизације и наменски опредељеног нераспоређеног  
вишка прихода из ранијих година која су коришћена за набавку нефинансијске имовине. Након кориговања вишка прихода 
— буџетског суфицита, на напред наведени начин, утврђен је укупан вишак прихода —  суфицит који се преноси у наредну 
годину. 

Директни корисник консолидује завршне рачуне индиректних корисника из своје надлежности. 
Завршни рачун директних корисника добијен је консолидацијом укупног износа прихода, примања, расхода и издатака 

индиректних корисника из њихове надлежности, директних корисника. Консолидацијом директни корисници су  остварили 
вишак  прихода — суфицит стављањем у однос укупног износа текућих прихода и прихода остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине са укупним износом текућих расхода. Приликом утврђивања финансијског резултата овако утврђен 
вишак  прихода — суфицит коригован је: укључивањем примања дела нераспоређеног вишка прихода из претходне 
године који се користио за покриће  расхода текуће године и средстава амортизације и наменски опредељеног 
нераспоређеног  вишка прихода из ранијих година која су коришћена за набавку нефинансијске имовине, као и 
укључивањем издатака коришћеним  за покриће утрошених средстава текућих прихода за отплату главнице, по кредитима 
из претходних година. Након кориговања вишка прихода — суфицита,на напред наведени начин, утврђује се укупан вишак  
прихода — суфицит. 

Завршни рачун буџета општине Пландиште добијен је консолидацијом укупног износа прихода, примања, расхода и 
издатака директних корисника, индиректних корисника и главне књиге трезора општине Пландиште и искључивањем 
административних трансфера. Консолидацијом укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине са укупним износом текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је 
вишак прихода – буџетски суфицит или дефицит који је коригован укључивањем дела нераспоређеног вишка прихода из 
претходне године који се користи за покриће расхода текуће године и средстава амортизације и наменски опредељеног 
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година која су коришћена за набавку нефинансијске имовине, и укључивањем 
издатака коришћених за покриће утрошених средстава текућих прихода за отплату главнице, по кредитима из претходних 
година. Након кориговања вишка прихода — буџетског суфицита, или буџетског дефицита на напред наведени начин, 
утврђен је укупан вишак  прихода — буџетски суфицит или дефицит за пренос у наредну годину. 

 

1. 3.    НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

1.3.1. НЕФИНАНСИЈСКА  ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 

1.3. 1. 1 ОСНОВНА СРЕДСТВА, ДРАГОЦЕНОСТИ, ПРИРОДНА ИМОВИНА И  
 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ 
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Основна средства, драгоцености, природна имовина и нефинансијска имовина у припреми се евидентирају по набавној 

вредности. 
Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за зависне трошкове настале  до момента стављања у употребу. 

Извршене набавке током године повећавају средства и  изворе  капитала. 
Основним средствама сматрају се она средства чији је очекивани корисни век употребе дужи од једне године. 
У оквиру основних средстава — стамбене зграде и станови, евидентирају се станови као остали стамбени простор. 
Природна имовина обухвата пољопривредно земљиште, грађевинско земљиште под објектима. 
Нефинансијска имовина у припреми обухвата издатке за стална средства од почетка улагања до почетка коришћења. 
Примања настала приликом продаје основних средстава повећавају изворе капитала, односно примања од продаје 

нефинансијске имовине у сталним средствима.   
Губитак настао приликом  отуђивања  и расходовања основних средстава представља смањење вредности 

нефинансијске имовине у сталним средствима  и извора капитала. 
За нефинансијску имовину која се расходује или отуђује, пре искњижења из књиговодствене евиденције врши се 

обрачун амортизације и ревалоризације, након чега се искњижава задужењем одговарајућег конта исправке вредности за 
износ отписане вредности и конта извора нефинансијске имовине у сталним средствима за износ неотписане (садашње) 
вредности, а одобрењем одговарајућег конта нефинансијске имовине за износ ревалоризоване набавне вредности.  

Износ срeдстава за коју се нефинансијска имовина отуђи — прода евидентира се у корист извора новачаних средстава 
— примања од продаје нефинансијских средстава у сталним средствима.     

Усклађивање пословних књига, попис имовине и обавеза и усаглашавање потраживања и обавеза (члан 18. Уредбе о 
буџетском рачуноводству, став 6 “Начин и рокови вршења пописа и усклађивање књиговодственог стања са стварним 
стањем") обављају се у складу са Уредбом о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини 
("Сл. гласник РС", бр. 27/96), као и прописом и начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем.  

АМОРТИЗАЦИЈА  И РЕВАЛОРИЗАЦИЈА  НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
При састављању Завршног рачуна за 2021. годину, обрачун амортизације и ревалоризације вршен је у складу са 

следећим прописима:  
 ____________________________________________________ Законом о буџетском 

систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,   
108/13,   142/14,   68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20)   

 Уредба о буџетском рачуноводству ( "Службени гласник РС", бр. 123/03, 12/06 и 27/20), 
 Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину. 
 Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Сл. лист 

СРЈ" бр. 17/97 и 24/00),  
 Правилником о начину ревалоризације ("Сл. лист СРЈ", бр. 17/97, 19/97, 3/00, 24/00, 4/02). 
 Амортизација сталне нефинансијске имовине — основних средстава, обрачунава се за свако средство 

појединачно по законом прописаним стопама које су одређене тако да се реваоризована набавна вредност 
основних средстава амортизује применом пропорционалне методе у току предвиђеног века употребе основног 
средства. 

 
Прописане стопе амортизације које су  примењиване у 2021. години  су:                          
Зграде и грађевински објекти  % 

 управна зграда од бетона, камена и опеке-......................................... 1,3 

 гараже, радионице и сличне зидане зграде .................... ................... 1,3 

 путеви за јавни саобраћај од асфалта............................. ..................... 4,0 

 путеви који нису категорисани................................................................. 5,0 
 
Опрема % 

 путнички аутомобили ............................................................................... 15,5 

 канцеларијска опрема  ............................................................................ 12,5 

 намештај од дрвета.......................................... ................. 12,5 

 намештај од метала.......................................... ................. 10,0 

 намештај од осталог материјала....................... ............. 11,0 

 теписи и итисони ....................................................................................... 12,5 

 телефонске централе..................................  .......................................... 10,0 
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 комуникациона опрема ........................................................................... 10,0 

 телефакси................................................................................................... 10,0 

 писаће и рачунске машине .................................................................... 16,5 

 рачунарска опрема................................................................................... 33,0 

 опрема за снимања и умножавање ..................................................... 14,3 

 микрофони и диктафони ........................................................................ 12,5 

 тв и радио апарати ................................................................................... 12,5 

 остала опрема ........................................................................................... 11,0 

 ватрогасна опрема ................................................................................... 12,5 

 апарати и инструменти електронски  .................................................. 20,0 

 апарати и инструменти механички  ..................................................... 12,5 
 
Једном отписано основно средство, без обзира на то што се и даље користи, не може бити предмет поновног 

процењивања вредности и не подлеже отписивању док се користи у истом правном лицу. 
Основна средства, драгоцености, природна имовина и нефинансијска имовина у припреми, на дан састављања 

завршног рачуна, се ревалоризују применом званично објављеног коефицијента ревалоризације. 
Коефицијенти ревалоризације се примењују на ревалоризовану набавну вредност и исправку вредности основних 

средстава и нефинансијске имовине у припреми. 
Ефекат ревалоризације основних средстава, драгоцености, природне имовине и нефинансијске имовине у припреми 

евидентира се у корист извора капитала.   

1.3.2.    НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА 
Залихе нефинансијске имовине у залихама  процењују се по набавној вредности. Набавну вредност чине нето 

фактурна вредност и зависни трошкови набавке. Под зависним трошковима набавке подразумевају се сви директни 
трошкови у поступку набавке до и након  ускладиштења. 

Залихе робних резерви и робе за даљу продају евидентирају се по набавној цени, а обрачун излаза са залиха врши се 
по методи просечне цене. 

Залихе робних резерви  исказују се, у тренутку набавке, као издаци за нефинансијску имовину, а у тренутку продаје, као 
примања од продаје нефинансијске имовине. 

Ситан инвентар  и потрошни материјал се отписује у целости приликом стављања у употребу. 
Залихе ситног инвентара и потрошног материјала, које се набављају за обављање редовне делатности, исказују се као 

текући расход у тренутку набавке, с тим што се раздужење магацина обезбеђује на основу  евиденције утрошка. 
Расходован ситан инвентар и потрошни материјал искњижава се из евиденције задужењем субаналитичког конта 

извори нефинансијске имовине и то за: потрошни материјал конто залихе потрошног материјала и ситан инвентар конто 
залихе ситног инвентара, а одобрењем одговарајућег субаналитичког конта залиха ситног инвентара и залиха потрошног 
материјала.   

 

1.4.     ФИНАНСИЈСКА  ИМОВИНА 

1.4.1. ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА  
Дугорочна финансијска имовна обухвата домаћу и страну дугорочну финансијску имовину. 

АЛТЕРНАТИВА 
Дугорочна финансијска имовина састоје се од учешће капитала у међународним финансијским институцијама, учешћа 

капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима и институцијама, учешћа капитала у осталим домаћим 
финансијским институцијама, учешће капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима и учешћа капитала у 
домаћим пословним банкама. 

Учешће у капиталу процењује  се по набавној вредности. 
Учешће у капиталу на основу уплате нових улагања евидентира се као повећање учешћа у капиталу и издатака за 

финансијску имовину. 
Учешће у капиталу отписује се сразмерно износу исказаног губитка на основу извештаја правног лица у које је уложен 

капитал. 
Извори капитала се повећавају, односно смањују за повећање, односно смањење вредности учешћа у капиталу.   
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Због раскорака у примени МРС и обавезе других правних лица  да примењују стандарде и евиденцију воде по 

номиналној вредности пријављеној на берзи ефекти ревалоризације, а у складу са одредбама Правилника о начину 
ревалоризације, евидентирају се повећањем учешћа у капиталу и повећањем извора капитала – остали извори новчаних 
средстава .  

Ревалоризација учешћа у капиталу врши се применом индекса цена на мало, а за учешће у страном правном лицу — 
применом средњег курса стране валуте на дан 31.12.2021. године. 

1.4. 2.   НОВЧАНА СРЕДСТВА 
Новчана средства се процењују по номиналној вредности. 
Новчана средства обухватају текуће рачуне, издвојена новчана средства и акредитиве, благајну и остала новчана 

средства. 
Новчана средства буџета општине Пландиште  на дан 31.12.2021. године обухватају сва стања средства на 

подрачунима која су укључена и чине саставни део рачуна буџета општине Пландиште. 
Стање рачуна – консолидованог рачуна трезора 505 састоји се од стања рачуна 500 – стање свих под-рачуна корисника 

буџетских средстава умањено за износ пласираних средстава код банака на рачунима 210 – депозит код банака и 213 – 
орочена средства код банака. 

1.4. 3.   КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 
Краткорочна потраживања се процењују по номиналној вредности умањеној индиректно за износ вероватне 

ненаплативости потраживања а директно ако је немогућност наплате извесна и документована. 
Краткорочна потраживања обухватају потраживања буџетских корисника по основу продаје од купаца у земљи и 

иностранству и друга потраживања - за камате, потраживања од запослених, потраживања од других органа и 
организација, по основу преплаћених пореза и доприноса и остала потраживања. 

Краткорочна потраживања евидентирају се у моменту настанка промене задужењем, а одобрењем обавеза из групе 
пасивних временских разграничења. У моменту наплате, затвара се конто пасивних временских разграничења а одобрава 
се одговарајућем конту у класи прихода.  

1.4. 4.   КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 
Краткорочни пласмани се процењују по номиналној вредности умањен индиректно за износ вероватне 

ненаплативости, а директно за насталу и документовану ненаплативост. 
Краткорочни пласмани обухватају краткорочне кредите, дате авансе, депозите и кауције  и остале краткорочне 

пласмане. 
Краткорочни кредити обухватају кредите одобрене у земљи, правним и физичким лицима у земљи. 
Дати аванси обухватају авансе дате за набавку материјала, робе и за обављање услуга. За износ неискоришћених, 

односно непокривених датих аванса, на дан састављања завршног рачуна исказују се текући расходи и пасивна временска 
разграничења (разграничени плаћени расходи), а у складу са готовинском основом за вођење буџетског качуноводства. 

1.4.5.   АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  
Ова категорија обухвата разграничене расходе до једне године (премије осигурања, закупнине, претплата за стручне 

часописе и литературу,  расходи грејања и други расходи), обрачунате неплаћене расходе и остала активна временска 
разграничења. 

Активна временска разганичења обухватају настале обавезе буџетских корисника, које терете расходе будућег 
обрачунског периода у коме ће бити плаћене. 

 

1.5. ОБАВЕЗЕ 

 
Обавезе се процењују у висини номиналних износа који проистичу из пословних и финансијских трансакција. Смањење 

обавеза по основу Закона, ванпарничног поравнања, и сл. врши се директним отписивањем. 
Обавезе обухватају домаће и стране дугорочне обавезе, домаће и стране  краткорочне обавезе, обавезе по основу 

расхода за запослене,  обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене, обавезе по основу  субвенција, 
донација и трансфере, обавезе за социјално осигурање и обавезе из пословања. 

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
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Пасивна временска разграничења обухватају: разграничене приходе; разграничене плаћене расходе; обрачунате 

(фактурисани) ненаплаћене приходе и примања и остала пасивна временска разграничења. 
Разграничени приходи обухватају разграничене приходе из донација и остале разграничене приходе. 
Разграничени плаћени расходи обухватају износе који су у обрачунском периоду исплаћени, а у моменту извршене 

исплате нису евидентрани као  текући расход или издаци за набавку нефинансијске имовине (аконтација за службено 
путовање, аванс за материјал, аванс за набавку нефинансијске имовине и др.). На дан билансирања за износ извршене 
исплате евидентирање се врши задужењем одговарајућег конта текућег расхода или издатка а одобрењем конта 
разграничени плаћени расходи. 

Обрачунати ненаплаћени приходи и примања обухватају фактурисане ненаплаћене текуће приходе и примања по 
основу продаје нефинансијске имовине. 

Остала пасивна временска разграничења обухватају обавезе фондова за рефундацију на име накнаде по основу 
боловања запослених у трајању преко 30 дана, накнада за породиљско одсуство, накнада за инвалиде рада друге 
категорије, као и остала пасивна временска разграничења.  

 

1.6.   СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 

 
Средства резерве се не распоређују унапред. 
Средства сталне резерве се користе за финансирање расхода у отклањању последица ванредних догађаја, као што су 

поплаве, суше, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних 
догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или производи штету већих размера.   

Средства текуће резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава и представљају повећање 
апропријација за одређене намене за које се у току године утврди да планирана средства нису довољна, као и за 
непланиране сврхе за које нису извршене апропријације. 

 
 

1.7. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА 

 
Ванбилансна актива обухвата основна средства у закупу, примљену туђу робу и материјал, хартије од вредности ван 

промета, авале и друге гаранције и осталу ванбилансну активу. 
Ванбилансна пасива обухвата обавезе за основна средства у закупу, примљену туђу робу и материјал, хартије од 

вредности ван промета, авале и остале гаранције и осталу ванбилансну пасиву.  
 
 
 
У Пландиште, дана 11.08.2021. године. 
 
                                                                                                                        Начелник Општинске управе  
                                                                                      
                                                                                                            Александра Одавић – Мак, дипл. правник  с.р.     



Стр  -485-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 21             13.08.2021. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38. 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Золтан Ковач 
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Драгослав Аврамовић 
Тел. 013/861-035 
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна  плаћања: 
 - приходи буџета општине - 840-44640-68 
Штампа: Општинска управа општине Пландиште 

137. Правилник о изменама правилника о 
суфинансирању мера енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и 
станова .......................................................... 473 

138. 
 

Одлука о усвајању листе директних корисника – 
привредних субјеката у спровођењу мера 
енергетске санације   …....................................................... 474 

139. Решење о расписивању јавног конкурса за 
суфинансирање мера енергетске ефикасности на 
породичним кућама и стамбеним зградама на 
територији општине Пландиште …….................................................... 475 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
140. Рачуноводствене политике буџета општине 

Пландиште за буџетску 2021. годину …….................................................... 476 


