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137.                                                                                                                                                                                                                                                                          
           На основу члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013 ), члана 20. став 1. тачка 3. и 
члан 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 
15. став 1. тачка 4.  и члана 40. став 1. тачка 2.  Статута Општине Пландиште  („Сл. лист Општине 
Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012) Скупштина општине Пландиште је на седници одржаној дана 
20.12.2013. године  донела    
 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 

(ТРЕЋИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ) 
 
  

 
Члан 1. 

 
           У Одлуци о буџету Oпштине Пландиште за 2013. годину („Службени лист Oпштине 
Пландиште“, бр. 16/2012, 11/2013 и 14/2013), у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања 
остварених по основу продаје нефинансијске имовине износ: „441.338.466“ замењује се износом: 
„440.600.000“.  
           У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ:  
„441.338.466“ замењује се износом: „440.600.000“. 
 
 

Члан 2. 
 

           У Посебном делу   у члану 3. вршиће се следеће измене и допуне: 
           У   члану   3.   у   ставу   1.   износ: „441.338.466“  замењује  се  износом: „440.600.000“. 
 
           У истом члану у табеларном прегледу у плану приходу буџета за 2013 годину, вршиће се 
следеће измене и допуне: 

 
           Укупно  економска класификација 711 – Порез на доходак, добит и капитална добра 
износ: „122.730.000“ замењује се износом: „108.310.000“.   
           Економска класификација 711111 – Порез на зараде износ: „99.450.000“ замењује се 
износом: „83.970.000“.   
          Економска класификација 711121 – Порез на приход од самосталне делатности износ: 
„6.000.000“ замењује се износом: „5.000.000“.   
           Економска класификација 711122 – Порез на приход од самосталне делатности износ: 
„1.300.000“ замењује се износом: „1.500.000“.   
           Економска класификација 711143 – Порез на приход од непокретности  износ: „1.200.000“ 
замењује се износом: „1.300.000“.   
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           Економска класификација 711145 – Порез нa приход од давања од закуп износ: „200.000“ 
замењује се износом: „100.000“.   
           Економска класификација 711147 – Порез на земљиште износ: „5.000.000“ замењује се 
износом: „6.000.000“.   
           Економска класификација 711148 – Порез на приходе од непокретности, по решењу 
Пореске управе  износ: „100.000“ замењује се износом: „10.000“.   
           Економска класификација 711161 – Порез на приход од осигурања лица  износ: „80.000“ 
замењује се износом: „50.000“.   
           Економска класификација 711184 –  Самодопринос из прихода лица која се баве 
самосталном делатношћу  износ: „100.000“ замењује се износом: „50.000“.   
           Економска класификација 711191 –  Порез на друге приходе  износ: „9.000.000“ замењује 
се износом: „10.000.000“.   
           Додаје се нова економска класификација 711193 – Порез на приходе професионалних 
спортиста у  износу од : „30.000“.   
 
           Укупно  економска класификација 713 – Порез на имовину износ: „20.000.000“ 
замењује се износом: „20.030.000“.   
           Економска класификација 713122 – Порез на имовину ( осим на земљишта, акције и уделе) 
од правних лица износ: „6.500.000“ замењује се износом: „9.000.000“.   
           Економска класификација 713421 – Порез на пренос апсолутних права на непокретности, 
по решењу пореске управе  износ: „7.000.000“ замењује се износом: „5.000.000“.   
           Економска класификација 713423 – Порез на пренос апсолутних права на половним 
моторним возилима, по решењу пореске управе  износ: „2.000.000“ замењује се износом: 
„1.530.000“.   
 
           Укупно  економска класификација 714 – Порез на добра и услуге износ: „5.000.000“ 
замењује се износом: „6.600.000“.   
           Економска класификација 714543 – Накнада за промену намена  обрадивог 
пољопривредног земљишта  износ: „150.000“ замењује се износом: „50.000“.   
           Економска класификација 714562 – Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине износ: „2.800.000“ замењује се износом: „4.500.000“.  
  
           Укупно  економска класификација 716 – Други порези  износ: „2.250.000“ замењује се 
износом: „2.100.000“.   
           Економска класификација 716111 – Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору износ: „2.250.000“ замењује се износом: „2.100.000“. 
 
           Укупно  економска класификација 733 – Трансфери од других нивоа власти  износ: 
„190.410.000“ замењује се износом: „208.910.000“.   
           Додаје се нова економска класификација 733154 – Тек. наменски трансфер од Републике у 
корист општине  у  износу од : „2.500.000“.   
           Економска класификација 733156 – Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 
Војводина у корист нивоа општине  износ: „10.000.000“ замењује се износом: „13.000.000“.   
           Економска класификација 733252 – Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 
Војводина у корист нивоа општине  износ: „10.000.000“ замењује се износом: „23.000.000“.   
 
           Укупно  економска класификација 741 – Приходи од имовине  износ: „87.278.466“ 
замењује се износом: „82.000.000“.   
           Економска класификација 741151 – Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака  износ: „1.500.000“ замењује се 
износом: 2.000.000“.   
           Економска класификација 741516 – Накнада за минералне сировине износ: „6.500.000“ 
замењује се износом: „5.000.000“.   
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           Економска класификација 741522 – Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини износ: 
„75.458.466“ замењује се износом: „75.000.000“.   
           Економска класификација 741530 – Накнада за коришћење простора и грађевинског 
земљишта износ: „20.000“ брише се.   
           Економска класификација 741550 – Накнада за коришћење добара од општег интереса у 
производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса  износ: „3.800.000“ брише се.  
  
           Укупно  економска класификација 742 – Приходи од продаје добара и услуга  износ: 
„7.500.000“ замењује се износом: „7.600.000“.   
           Економска класификација 742153 – Приход од закупа од грађевинско земљиште износ: 
„1.000.000“ замењује се износом: „500.000“.   
           Економска класификација 742251 – Општинске администарстивне таксе износ: „800.000“ 
замењује се износом: „1.000.000“.   
           Економска класификација 742351 – Приходи који својом делатношћу остваре органи и 
организације општина износ: „300.000“ замењује се износом: „700.000“.   
 
           Укупно  економска класификација 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист  
износ: „1.120.000“ замењује се износом: „1.550.000“.   
           Економска класификација 743324 – Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђена 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима  износ: „1.100.000“ замењује се износом: 
„1.500.000“.   
           Економска класификација 743353 – Приходи од мандатних казни и казни изречених у 
управном поступку у корист нивоа општина износ: „20.000“ замењује се износом: „50.000“.   
 
           Укупно  економска класификација 745 – Мешовити и неодређени приходи  износ: 
„4.540.000“ замењује се износом: „2.800.000“.   
           Економска класификација 745151 – Остали приходи у корист општине износ: „3.900.000“ 
замењује се износом: „2.000.000“.   
           Економска класификација 745152 – Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа 
општине износ: „640.000“ замењује се износом: „800.000“.   
 
           Укупно  економска класификација 771 – Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода  износ: „510.000“ замењује се износом: „700.000“.   
           Економска класификација 771111 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
општине износ: „510.000“ замењује се износом: „700.000“.   
             
           Укупни приходи и примања у износу: „441.338.466“ замењују се износом „440.600.000“. 

 
           У Посебном делу у члану 3. након табеле плана прихода буџета за 2013. године додаје се 
слећи наслов: „План расхода буџета у 2013. годину“.   
 
           У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода буџета за 2013 годину, вршиће се 
следеће измене и допуне: 
 
           Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће – Функционална 
класификација 111 – Извршни и законодавни органи,  вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: 300.000'' замењује се износом: ''350.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''7.500.000'' замењује се износом: ''8.500.000“. 
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           Укупно за функционалну класификацију 111 – Извршни и законодавни органи   у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''17.250.000'' замењује се износом: 
''18.300.000“. 
 
           Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће – Функционална 
класификација 133 – Штаб за вандредне ситуације,  вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' брише се. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' брише се. 
           Економска класификација 484 – Накнада штете услед елементарних непогода у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 133 – Штаб за вандредне ситуације у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' брише се. 
 
           Укупно Раздео 1. – Скупштина општине, председник и општинско веће  у колони 
Средства из буџета план 2013. год и у колони Укупно износ: ''18.250.000'' замењује се износом: 
''18.300.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 110 – Опште услуге, 
вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 411 – Плате и додаци заполсенима у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''31.500.000'' замењује се износом: ''30.000.000“. 
           Економска класификација 413 – Накнаде натури  у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''350.000“. 
           Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима  у колони Средства из 
буџета  план 2013. год и у колони Укупно износ: ''1.600.000'' замењује се износом: ''1.550.000“. 
           Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: 
''160.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се износом: ''2.950.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''21.000.000'' замењује се износом: ''26.500.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''45.000.000'' замењује се износом: ''41.000.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''18.000.000'' замењује се износом: ''17.200.000“. 
           Економска класификација 482 – порези, обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: “170.000“. 
           Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''57.070.000“. 
           Економска класификација 484 – Накнада за штете настале од елементарних непогода и 
друг. прир. узрока у колони Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: 
''3.600.000'' замењује се износом: ''700.000“. 
           Економска класификација 499 121 – Текућа резерва  у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''4.182.200'' замењује се износом: ''3.760.234“. 
           Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''21.000.000'' замењује се износом: ''12.290.000“. 
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           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''6.600.000'' замењује се износом: ''5.000.000“. 
           Економска класификација 513 – Грађевинско земљиште у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''1.400.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 110 – Опште услуге  у колони Средства из буџета 
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''190.922.200'' замењује се износом: ''228.040.234“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 170 – Трансакције 
везане за јавни дуг, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 441 – Отплата камата по домаћим кредитима у колони Средства 
из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''2.400.000'' замењује се износом: ''1.730.000“. 
           Економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживња у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''1.910.000“. 
           Економска класификација 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''4.800.000'' замењује се износом: 
''4.700.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 170 – Трансакције везане за јавни дуг у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''9.200.000'' замењује се износом: 
''8.340.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 040 – Породица и 
деца, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту у колони Средства из 
буџета  план 2013. год и у колони Укупно износ: ''13.100.000'' замењује се износом: ''11.450.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 040 – Породица и деца  у колони Средства из 
буџета план 2013. год и у колони Укупно износ: ''13.100.000'' замењује се износом: ''11.450.000“. 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 912 – Основна школа 
Пландиште, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 414 – Социјлна давања запосленима  у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' брише се. 
           Економска класификација 415 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се износом: 
''2.400.000“. 
           Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''466.000'' замењује се износом: 
''165.000“.  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''6.500.000'' замењује се износом: ''4.500.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''365.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год и у колони Укупно износ: ''450.000'' замењује се износом: ''70.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''2.400.000'' замењује се износом: ''2.500.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се износом: ''2.530.000“. 
           Економска класификација 482 – порези, обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се износом: “20.000“. 
           Економска класификација 472 – Исхрана ученика у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''720.000“. 
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           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''30.000“. 
           Додаје се нова економска класификација 513 – Остала основна средства у  износу од : 
„25.000“.   
           Укупно за функционалну класификацију 912 – Основна школа Пландиште у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''28.116.000'' замењује се износом: 
''23.875.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 912 – Основна школа 
Хајдучица, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 415 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: 
''405.000“. 
           Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''350.000'' замењује се износом 
''32.000“. 
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''1.350.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.300.000'' замењује се износом: ''800.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''160.000'' замењује се износом: ''100.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год и у колони Укупно износ: ''65.000'' замењује се износом: ''23.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''800.000'' замењује се износом: ''400.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''680.000'' замењује се износом: ''620.000“. 
           Економска класификација 472 – Исхрана ученика у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се износом: ''200.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 912 – Основна школа Хајдучици у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''6.805.000'' замењује се износом: 
''4.130.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 912 – Основна школа 
Велика Греда, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 413 – Накнаде у натури  у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''150.000“. 
           Економска класификација 415 – Накнаде за  запослене у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''800.000'' замењује се износом: ''400.000“. 
           Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''96.500'' замењује се износом: 
''124.000“.  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се износом: ''1.430.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.100.000'' замењује се износом: ''800.000“. 
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           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: ''200.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''80.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.400.000'' замењује се износом: ''1.800.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се износом: ''1.200.000“. 
           Економска класификација 472 – Исхрана ученика у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''230.000'' замењује се износом: ''220.000“. 
           Економска класификација 482 – Порези и обавезне таксе у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''20.000'' замењује се износом: ''24.000“. 
           Додаје се нова економска класификација 512 –  Машине и опрема у  износу од : „20.000“.   
           Укупно за функционалну класификацију 912 – Основна школа Велика Греда у колони 
Средства из буџета план 2013. год и у колони Укупно износ: ''8.446.500'' замењује се износом: 
''6.448.000“. 
 
           Укупно за функционалну класификацију 912 – Основна школа Пландиште, основна школа 
Хајдучица и основна школа Велика Греда у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони 
Укупно износ: ''43.367.500'' замењује се износом: ''34.453.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 920 – Превоз средње 
образовање, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''13.000.000'' замењује се износом: ''13.800.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 920 – Превоз средње образовање у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''13.000.000'' замењује се износом: 
''13.800.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 940 – Превоз високо 
образовање, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''200.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 940 – Превоз високо образовање у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''200.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 911 – Предшколска 
установа Пландиште, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''450.000'' замењује се износом: 
''240.000“.  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''1.950.000'' замењује се износом: ''1.400.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 911 – Предшколска установа Пландиште у колони 
Средства из буџета план 2013. год и у колони Укупно износ: ''28.185.000'' замењује се износом: 
''27.425.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 090 – Социјална 
заштита некласификована на другом месту, вршиће се следеће измене: 
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           Економска класификација 4631 – Дотације и трансфери другим нивоима власти у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''9.516.000'' замењује се износом: 
''8.528.000“. 
           Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима  у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''60.000“. 
           Економска класификација 415 – Накнаде за  запослене у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''1190.000'' замењује се износом: ''90.000“. 
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''276.000'' замењује се износом: ''250.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''220.000'' замењује се износом: ''190.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се износом: ''30.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''130.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''430.000'' замењује се износом: ''380.000“. 
           Додаје се нова економска класификација 444 – Остале казне  у  износу од : „2.000“.   
           Економска класификација 472 –Накнада за социјалну заштиту у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''5.8800.000'' замењује се износом: ''5.200.000“. 
           Додаје се нова економска класификација 482 – порези, обавезне казне и пенали у  износу 
од : „5.000“.   
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год и у колони Укупно износ: ''50.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „9.516.000'' 
замењује се износом: ''8.528.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 820 – Услуге културе 
КОЦ Пландиште, вршиће се следеће измене: 
           Додаје се нова економска класификација 414 – Социјална давања запосленима  у  износу 
од : „35.000“.   
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''750.000'' замењује се износом: ''550.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''120.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''1.100.000'' замењује се износом: ''1.000.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: ''365.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се износом: ''1.100.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: ''440.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се износом: ''40.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 820 – Услуге културе КОЦ Пландиште у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „8.615.000'' замењује се износом: 
''8.265.000“. 
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           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 860 – Услуге културе 
Народна библиотека  Пландиште, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''10.000'' брише се. 
           Економска класификација 415 – Накнада за запослене у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''65.000'' замењује се износом: ''72.000“. 
           Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи   у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''60.000'' брише се. 
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''280.000'' замењује се износом: ''210.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''160.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се износом: ''10.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се износом: ''200.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''350.000'' замењује се износом: ''370.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 860 – Услуге културе Народна библиотека 
Пландиште у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „4.461.000'' 
замењује се износом: ''4.318.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 630 – Субвенције ЈКП 
„Полет“ Пландиште, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 451 – Субвенције дјкп „Полет“ Пландиште у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: „100.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 630 – Субвенције ДЈКП „Полет“ Пландиште у 
колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „100.000'' брише се. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 560 – Заштита животне 
средине некласификована на другом месту, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''1.100.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''600.000'' замењује се износом: ''570.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 560 – Заштита животне средине некласификована 
на другом месту у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „2.600.000'' 
замењује се износом: ''1.670.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 740 – Здраство – Дом 
здравља, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 4631 – Дотације и трансфери другим нивоима власти у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''4.270.000'' замењује се износом: 
''3.510.000“. 
           Економска класификација 411 – Плате и додаци запосленима у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.800.000'' замењује се износом: ''1.700.000“. 
           Додаје се нова економска класификација 421 –  Стални трошкови у  износу од : „20.000“.   
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: ''380.000“. 
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           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''35.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.900.000'' замењује се износом: ''1.350.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''70.000'' замењује се износом: ''25.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 740 – Здраство – Дом здравља у колони Средства 
из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „4.270.000'' замењује се износом: ''3.510.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Пландиште, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 411 – Плате и додаци запосленима у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.800.000'' замењује се износом: ''1.762.000“. 
           Економска класификација 413 – Накнаде у натури у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''30.000'' брише се. 
           Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''180.000'' брише се.  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''3.000.000'' замењује се износом: ''2.100.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' брише се. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''1.900.000'' замењује се износом: ''2.000.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.100.000'' замењује се износом: ''1.250.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.900.000'' замењује се износом: ''600.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''900.000'' замењује се износом: ''850.000“. 
           Економска класификација 481 – Дотације непрофитним организацијама у колони Средства 
из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''55.000'' замењује се износом: ''190.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''135.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Пландиште у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „11.535.000'' замењује се износом: 
''9.207.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Велики Гај, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 411 – Плате и додаци у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''330.000'' замењује се износом: ''180.000“. 
           Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''60.000“. 
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''600.000'' замењује се износом: ''350.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''75.000'' замењује се износом: ''55.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''20.000'' замењује се износом: ''82.000“. 
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           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''450.000'' замењује се износом: ''800.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: ''630.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' замењује се износом: ''20.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Велики Гај у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „2.545.000'' замењује се износом: 
''2.527.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Велики Греда, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се износом: ''1.250.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' брише се. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се износом: ''135.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''7.000.000'' замењује се износом: ''500.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''700.000'' замењује се износом: ''730.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''90.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Велики Греда у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „11.150.000'' замењује се износом: 
''3.935.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Хајдучица, вршиће се следеће измене: 
           Додаје се нова економска класификација 415 – Накнаде за запослене  у  износу од : 
''32.000“.   
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''1.800.000'' замењује се износом: ''1.230.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''130.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''800.000'' замењује се износом: ''1.100.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''500.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''800.000'' замењује се износом: ''400.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''350.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''56.000“. 
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           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Хајдучица у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „4.100.000'' замењује се износом: 
''3.798.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Стари Лец, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''20.000'' замењује се износом: ''45.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''30.000'' брише се. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: ''500.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''4.200.000'' брише се. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''50.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Стари Лец у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „5.270.00'' замењује се износом: 
''995.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Дужине, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''140.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''20.000'' брише се. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' брише се. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''600.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: ''320.000“ 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''60.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Дужине у колони Средства 
из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.640.000'' замењује се износом: ''1.120.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Марковићео, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: ''260.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''20.000'' брише се. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''32.000“. 
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           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се износом: ''450.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се износом: ''10.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се износом: ''190.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Марковићево у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.130.000'' замењује се износом: 
''1.102.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Милетићево, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: ''420.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се износом: ''90.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: ''910.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''800.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се износом: ''130.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се износом: ''130.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' замењује се износом: ''60.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Милетићево у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.770.000'' замењује се износом: 
''2.540.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Банатски Соколац, вршиће се следеће измене: 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''10.000“.. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''600.000“ 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''250.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се износом: ''100.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' замењује се износом: ''90.000“. 
           Додаје се нова економска класификација 513 – Остала основна средства у  износу од : 
„80.000“.   
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Банатски Соколац у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.070.000'' замењује се износом: 
''1.430.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Купиник, вршиће се следеће измене:  
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            Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''350.000'' замењује се износом: ''270.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''60.000“. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се износом: ''230.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се износом: ''500.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' брише се. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''150.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' замењује се износом: ''50.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Купиник у колони Средства 
из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.170.000'' замењује се износом: ''1.260.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Маргита, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се износом: ''700.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' брише се.            
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''50.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''600.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: ''50.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''50.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Маргита у колони Средства 
из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.670.000'' замењује се износом: ''1.450.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Барице, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: ''400.000“. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' брише се.  
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: '350.000'' замењује се износом: ''290.000“. 
           Додаје се нова економска класификација 424 – Специјализоване услге у  износу од : 
„500.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: ''450.000“. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: ''10.000“. 
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           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Барице у колони Средства 
из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.620.000'' замењује се износом: ''1.650.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 160 – Месна заједница 
Јерменовци, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''800.000'' замењује се износом: ''700.000“.               
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''50.000'' брише се. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се износом: ''850.000“. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се износом: ''700.000“. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се износом: ''1.300.000“.            
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: ''220.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''120.000'' замењује се износом: ''20.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 160 – Месна заједница Јерменовци у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „5.270.000'' замењује се износом: 
''3.790.000“. 
 
           Укупно за све месне заједнице у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони 
Укупно износ: „49.940.000'' замењује се износом: ''34.804.000“.  
  
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 110 – Извршни и 
законодавни органи, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 481131 – Дотације црвеном крсту у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''1.900.000'' замењује се износом: ''1.700.000“. 
           Економска класификација 481931 – Дотације верским заједницама у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''4.900.000'' замењује се износом: ''4.530.000“. 
           Економска класификација 481941 – Дотације осталим удружењима грађана у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''4.200.000'' замењује се износом: 
''4.5900.000“. 
           Економска класификација 481991 – Дотације осталим удружењима грађана - избеглице у 
колони Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''700.000'' замењује се 
износом: ''435.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „11.821.766'' замењује се износом: 
''11.376.766“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 360 – Јавни ред и 
безбедност некласификоване на другом месту, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' брише се. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''750.000'' брише се. 
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           Укупно за функционалну класификацију 360 – Јавни ред и безбедност некласификоване на 
другом месту у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: „1.000.000'' 
брише се. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 421 – Пољопривреда и 
шумарство, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''13.000.000'' замењује се износом: ''12.600.000“. 
           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се износом: ''1.200.000“. 
           Укупно за функционалну класификацију 421 – Пољопривреда и шумарство у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''14.500.000'' замењује се износом: 
''13.800.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 850 – Услуга културе 
Историјски архив, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се износом: ''130.000“.               
           Укупно за функционалну класификацију 850 – Услуга културе Историјски архив у колони 
Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се износом: 
''130.000“. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 490 – Субвенције 
економски послови неквалификовани на другом месту, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 454111 – Текуће субвенције приватним предузећима у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''2.800.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 490 – Субвенције економски послови 
неквалификовани на другом месту у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно 
износ: ''2.800.000'' брише се. 
 
           Раздео 2. – Општинска управа – Функционална класификација 620 – ЈП за 
грађевинско земљиште, локалне путеве и комуналну изградњу, вршиће се следеће измене:  
           Економска класификација 411 – Плате и додаци у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''300.000'' брише се. 
           Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца у колони 
Средства из буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''150.000'' брише се. 
           Економска класификација 415 – Накнаде за  запослене у колони Средства из буџета  план 
2013. год. и у колони Укупно износ: ''100.000'' брише се. 
           Економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' брише се. 
           Економска класификација 422 – Трошкови путовања у колони Средства из буџета  план 
2013. год и у колони Укупно износ: ''100.000'' брише се. 
           Економска класификација 423 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' брише се. 
           Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' брише се. 
           Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''500.000'' брише се. 
           Економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета  план 2013. год. и 
у колони Укупно износ: ''200.000'' брише се. 



 - 465 -       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   Број:21    20.12.2013. 

 

Стр 
 
 

           Економска класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета  план 2013. 
год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' брише се. 
           Економска класификација 513 – Остала основна средства  у колони Средства из буџета  
план 2013. год. и у колони Укупно износ: ''200.000'' брише се. 
           Укупно за функционалну класификацију 620 – ЈП за грађевинско земљиште, локалне 
путеве и комуналну изградњу  у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно 
износ: „2.950.000'' брише се. 
 
           Укупно Раздео 2. – Општинска управа  у колони Средства из буџета план 2013. год. и у 
колони Укупно износ: ''423.088.466'' замењује се износом: ''422.300.000“. 
 
Укупно Расходи (Раздео 1 + 2) у колони Средства из буџета план 2013. год. и у колони Укупно 
износ: ''441.338.466'' замењује се износом: ''440.600.000“. 
 
                                                                            
                                                                            Члан 3. 
 
           Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о  буџету Општине Пландиште за 2013. годину 
(трећи допунски буџет)  објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“ и доставити 
Министарству финансија и Управи за трезор. 
 
 
                                                                            Члан 4. 
 
 Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу 
Општине Пландиште“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 400-118/2013-I                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 20.12.2013. године                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                             
ПЛАНДИШТЕ                                                                                  Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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138. 

  

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013 ), члана 20. став 1. тачка 3. и члана 32. 

став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 15. став 1. 

тачка 4.  и члана 40. став 1. тачка 2.  Статута Општине Пландиште  („Сл. лист Општине 

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

20.12.2013. године  донела:    

 

ОДЛУКУ  

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2014. ГОДИНУ  

I – ОПШТИ   ДЕО 

Члан 1. 

           Oвом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине 

Пландиште за 2014. годину, његово извршавање, коришћење сопствених прихода, као и  права и 

обавезе корисника буџетских средстава. 

           Буџет Општине Пландиште за 2014. годину састоји се од: 

I) Укупних прихода и примања остварених по основу 

     продаје нефинансијске имовине                                             451.550.000,00 

        II) Укупних расхода и издатака за набавку  

     нефинансијске имовине                                                           451.550.000,00  

III) Буџетски суфицит (I-II) 

Члан  2. 

Буџетски суфицит односно пренета а неутрошена средства из 2013. године биће намењена 

за обавезе створене из ранијих година. Средства текуће буџетске резерве у износу од 

5.000.000,00 динара користиће се на основу одлуке о употреби текуће буџетске резерве коју на 

предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси председник Општине. 

           Средства сталне буџетске резерве у износу од 1.000.000,00 динара, користиће се у 
отклањању 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 председник Општине, на 
предлог локалног органа управе надлежног за финансије. 
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II ПОСЕБАН ДЕО 

ПРИХОДИ 

Члан 3. 

Економска 

класификација 
ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗНОС 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНА ДОБРА   

711111 Порез на зараде 68.160.000,00 

711120 Порез на приход од сам.делатности   

711121 Порез на приход од сам.делатности 5.000.000,00 

711122 Порез на приход од сам.делатности 1.500.000,00 

711140 Порез на приход од имовине        

711143 Порез на приход од непокретности 1.500.000,00 

711145 Порез на приход од давања у закуп 200.000,00 

711147 Порез на земљиште 16.000.000,00 

711148 
Порез на приход од непокретности на основу решења пореске 

управе 

100.000,00 

711160 Порез на приход од осигурања лица             

711161 Порез на приход од осигурања лица 80.000,00 

711180 Самодопринос           

711181 Самодопринос према зарадама запослених 300.000,00 

711184 
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном 

делатношћу 

100.000,00 

711190 Порез на друге приходе        

711191 Порез на друге приходе 7.000.000,00 

711193 Порез на приходе професионалних спортиста 50.000,00 

  УКУПНО: 711000 99.990.000,00 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ   
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713120 Порез на имовину      

713121 Порез на имовину (осим на земљиште) 4.500.000,00 

713122 Порез на имовину (осим на земљишта) 8.500.000,00 

713310 Порез на наслеђе и поклон           

713311 Порез на наслеђе и поклон 500.000,00 

713420 Порез на капиталне трансакције       

713421 Порез на пренос апсолутних права 6.000.000,00 

713423 Порез на пренос апсолутних права 2.000.000,00 

  УКУПНО: 713000 21.500.000,00 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ        

714510 Порези, таксе и накнаде за моторна возила      

714513 Комуналне таксе за држање моторних  возила 2.500.000,00 

714543 Накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 100.000,00 

714547 Накнаде за загађивање животне средине   

714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе   

714552 Боравишне таксе 50.000,00 

714562 Посебнанакнада за заштиту и унапређење животне средине 4.500.000,00 

714570 Општинске и градске комуналне таксе   

  УКУПНО: 714000 7.150.000,00 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ     

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословни простор 2.000.000,00 

  УКУПНО: 716000 2.000.000,00 

733000 ТРАНСФ.ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ    

733150 Текући трансфер од других нивоа власти у корист општине   

733151 Ненаменски трансфер од Републике у корист општине   

733152 Други текући трансфери од Републике у корист општине   
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733154 Текући наменски трансфери од Републике у корист општине 3.000.000,00 

733156 Текући наменски трансфери од АПВ у корист општине 15.000.000,00 

733158 Наменски трансфери од АПВ у корист општине 179.000.000,00 

733251 Капитални намески трансфери од Републике у корист општине   

733252 Капитални наменски трансфери од АПВ у корист општине 20.000.000,00 

  УКУПНО: 733000 217.000.000,00 

741000 ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ   

741151 Приходи буџета од камата на средства КРТА 1.800.000,00 

741511 Накнада за коришћење минералних сировина        

741516 Накнада за минералне сировине 6.500.000,00 

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 75.000.000,00 

74153 Накнада за коришћење простора и грађевиснког земљишта   

741550 Накнада за коришћење добара од општег интереса   

741551 Накнада за коришћење добара од општег интереса      

  УКУПНО: 741000 83.300.000,00 

742000 ПРИХ.ОД ПРОД. ДОБ. И УСЛУГА        

742152 Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини 5.100.000,00 

742153 Приходи од закупа за грађевинско земљиште 1.000.000,00 

742251 Општинске административне таксе 1.000.000,00 

742253 Накнада за уређење грађевинског земљишта 300.000,00 

742350 Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга   

742351 Приходи који својом делатношћу остварују органи општине 700.000,00 

  УКУПНО: 742000 8.100.000,00 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ        

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 1.500.000,00 

743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје   
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743353 Новчане мандатне казне у корист општине 50.000,00 

  УКУПНО: 743000 1.550.000,00 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФ.ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА   

744151 Текући добровољни трансфери од физичких лица   

744251 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица   

  УКУПНО: 744000 0,00 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ        

745151 Остали приходи у корист општина 1.500.000,00 

745152 Закупнина за стан у државној својини у корист општине 800.000,00 

  УКУПНО: 745000 2.300.000,00 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА           

771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 500.000,00 

  УКУПНО: 771000 500.000,00 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ   

811151 Примања од продаје непокретности 8.160.000,00 

  УКУПНО: 811000 8.160.000,00 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ   

812151 Примање од продаје покретних ствари у корист нивоа општине   

  УКУПНО: 812000 0,00 

911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА   

911451 Примања од задуживања код пословних банака   

  УКУПНО: 911000 0,00 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   

921951 Примања од продаје домаћих акција у корист нивоа општине   

  УКУПНО: 921000 0,00 

  Приходи и примања без пренетих средстава из претходне године   
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Приходи и примања буџета према економској класификацији планирају се у следећим износима:  

РАСХОДИ 

           Расходи и издаци буџета према економској класификацији планирају се у следећим 

износима:       

Е
ко

но
м

ск
а 

кл
ас

и
ф

и
ка

ц
и

ја
 

Врста расхода 

Расходи и 

издаци  из 

буџета 

Расходи и 

издаци из 

сопствених 

прихода 

корисника 

Укупни 

расходи и 

издаци 

корисника 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 410.200.000,00   410.200.000,00 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 91.220.000   91.220.000 

411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 

73.470.000   73.470.000 

412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

13.100.000   13.100.000 

413 Накнаде у натури 0   0 

414 Социјална давања 

запосленима 

1.600.000   1.600.000 

415 Накнаде трошкова за запослене 2.100.000   2.100.000 

416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 

950.000   950.000 

417 Посланички додатак 0   0 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 

РОБА 

170.370.000   170.370.000 

421 Стални трошкови 12.330.000   12.330.000 

321000 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА   

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година   

  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 451.550.000,00 

  ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА   

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 451.550.000,00 
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422 Трошкови путовања 19.740.000   19.740.000 

423 Услуге по уговору 37.050.000   37.050.000 

424 Специјализоване  услуге 76.850.000   76.850.000 

425 Текуће поправке и одржавање 17.500.000   17.500.000 

426 Материјал 6.900.000   6.900.000 

430000 АМОРТИЗАЦИЈА  И 

УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА 

РАД 

0   0 

431 Амортизација некретнина и 

опреме 

      

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И 

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 

4.400.000   4.400.000 

441 Отплата домаћих камата 2.400.000   2.400.000 

444 Пратећи трошкови задуживања 2.000.000   2.000.000 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 7.700.000   7.700.000 

451 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

7.700.000   7.700.000 

  

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 

37.085.000   37.085.000 

463 Текући трансфери осталим 

нивоима власти 

37.085.000   37.085.000 

465 Остале донације, дотације и 

трансфери 

      

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

8.400.000   8.400.000 

  

471 Права из социјалног осигурања 400.000   400.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 

8.000.000   8.000.000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 52.580.000   52.580.000 
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481 Дотације невладиним 

организацијама 

18.880.000   18.880.000 

482 Порези, обавезне таксе и казне 200.000   200.000 

483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

30.000.000   30.000.000 

  

484 Нак.шт.наст.од ел.неп.и 

друг.прир.узрока 

3.500.000   3.500.000 

490000 ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА ОД 

ДИРЕКТНИХ ИНДИРЕКТНИМ 

38.415.000   38.415.000 

494 Трансфери из буџета од 

директних индиректним 

32.415.000   32.415.000 

499 Стална резерва 1.000.000   1.000.000 

499 Текућа резерва 5.000.000   5.000.000 

500000 ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

36.550.000,00   36.550.000,00 

  

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 36.550.000   36.550.000 

511 Зграде и грађевинаки објекти 32.000.000   32.000.000 

512 Машине и опрема 3.350.000   3.350.000 

513 Остале некретнине и опрема 1.200.000   1.200.000 

520000 ЗАЛИХЕ 0   0 

522 Залихе материјала       

523 Залихе робе за даљу продају       

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 0   0 

541 Земљиште       

600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 

ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

4.800.000,00   4.800.000,00 

  

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 4.800.000   4.800.000 

611 Отплата главнице домаћим 4.800.000   4.800.000 
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кредиторима 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 451.550.000,00   451.550.000,00 

 

 

Члан 4. 

 

           Укупни расходи и издаци укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 

451.550.000,00  динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по 

корисницима и врстама издатака, и то: 
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О  П  И  С 
ПЛАН 2014 год. 

СРЕДСТВА 

БУЏЕТА

ИЗДАЦИ ИЗ 

ДОДАТНИХ 

ПРИХОДА

УКУПНА 

СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.01 111 ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ

1. 411 Плате и додаци запослених 7.650.000,00 7.650.000,00

2. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.480.000,00 1.480.000,00

3. 415 Накнаде за запослене 500.000,00 500.000,00

4. 422 Трошкови путовања 300.000,00 300.000,00

5. 423 Услуге по уговору 8.000.000,00 8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 111

01 Приходи из буџета 17.930.000,00 17.930.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 17.930.000,00 17.930.000,00

1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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1.02 250 ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

6 423 Услуге по уговору 300.000,00 300.000,00

7 424 Специјализоване услуге 200.000,00 200.000,00

8 484 Накнада штете услед елементарних непогода 500.000,00 500.000,00

Извор финансирања за функцију 250

01 Приход из буџета 1.000.000,00 1.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 250 1.000.000,00 1.000.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 1 18.930.000,00 18.930.000,00

2
ОПШТИНСКА УПРАВА

1.01 110 ОПШТЕ УСЛУГЕ

9 411 Плате и додаци запослених 32.100.000,00 32.100.000,00

10 412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.300.000,00 5.300.000,00

11 413 Накнаде у натури 

12 414 Социјална давања запосленима 1.600.000,00 1.600.000,00

13 415 Накнаде за запослене 1.500.000,00 1.500.000,00

14 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000,00 500.000,00

15 421 Стални трошкови 9.000.000,00 9.000.000,00

16 422 Трошкови путовања 2.000.000,00 2.000.000,00

17 423 Услуге по уговору 24.000.000,00 24.000.000,00

18 424 Специјализоване услуге 42.000.000,00 42.000.000,00

19 425 Текуће поправке и одржавање 15.000.000,00 15.000.000,00

20 426 Материјал 6.000.000,00 6.000.000,00

21 471 Права из социјалног осигурања 400.000,00 400.000,00

22 472 Накнаде за социјалну заштиту 300.000,00 300.000,00

23 482 Порези, обавезне таксе и казне 200.000,00 200.000,00

24 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 30.000.000,00 30.000.000,00

25 484 Нак.шт.наст.од ел.неп.и друг.прир.узорака 3.000.000,00 3.000.000,00

26 499111 Стална резерва 1.000.000,00 1.000.000,00

27 499121 Текућа резерва 5.000.000,00 5.000.000,00

28 511 Зграде и грађевински објекти 30.000.000,00 30.000.000,00

29 512 Машине и опрема 3.000.000,00 3.000.000,00

30 513 Остала основна средства 1.000.000,00 1.000.000,00

Извор финансирања за функцију 110 212.900.000,00 212.900.000,00

01 Приходи из буџета 

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 212.900.000,00 212.900.000,00

1.02 170 ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

31 441 Отплата камата по домаћим кредитима 2.400.000,00 2.400.000,00

32 444 Пратећи трошкови задуживања 2.000.000,00 2.000.000,00

33 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 4.800.000,00 4.800.000,00

Извори финансирања за функцију 170

01 Приходи из буџета 9.200.000,00 9.200.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170 9.200.000,00 9.200.000,00

1.03 040 ПОРОДИЦА И ДЕЦА

34 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 2.200.000,00 2.200.000,00
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Извори финансирања за функцију 040

01 Приходи из буџета 

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 2.200.000,00 2.200.000,00

1.04 912 ПРЕВОЗ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

35 422411 Трошкови превоза основног образовања 7.000.000,00 7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 7.000.000,00 7.000.000,00

1.05 920 ПРЕВОЗ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

36 422411 Трошкови превоза средњег образовања 10.000.000,00 10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 920

01 Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 10.000.000,00 10.000.000,00

1.06 940 ПРЕВОЗ ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

37 422411 Трошкови превоза високог образовања 300.000,00 300.000,00

Извори финансирања за функцију 940

1 Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940 300.000,00 300.000,00

1.07 941
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ - МАТЕРИЈАЛНА 

ПОМОЋ

38 472710 Накнаде из буџета за образовање - студентске 5.500.000,00 5.500.000,00

Извори финансирања за функцију 941

01 Приходи из буџета 

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 941 5.500.000,00 5.500.000,00

1.08 911 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЛАНДИШТЕ

39 411 Плате и додаци запослених 21.220.000,00 21.220.000,00

40 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.000.000,00 4.000.000,00

41 413 Накнаде у натури

42 414 Социјална давања запосленима

43 415 Накнаде за запослене

44 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 450.000,00 450.000,00

45 421 Стални трошкови 1.950.000,00 1.950.000,00

46 422 Трошкови путовања

47 423 Услуге по уговору 100.000,00 100.000,00

48 424 Специјализоване услуге

49 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 1.000.000,00

50 426 Материјал

51 472 Накнада за социјалну заштиту

52 483 Новчане казне и пенали по решењу судова

53 511 Зграде и грађевински објекти

54 512 Машине и опрема

Извори финансирања за функцију 911

01 Приходи из буџета 28.720.000,00 28.720.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 28.720.000,00 28.720.000,00

1.09 910 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ВЕЛИКА ГРЕДА

55 411 Плате и додаци запослених 2.650.000,00 2.650.000,00

56 412 Социјални доприноси на терет послодавца 470.000,00 470.000,00

57 413 Накнаде у натури

58 414 Социјална давања запосленима

59 415 Накнаде за запослене

60 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи

61 421 Стални трошкови

62 422 Трошкови путовања

63 423 Услуге по уговору

64 424 Специјализоване услуге
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65 425 Текуће поправке и одржавање

66 426 Материјал

67 472 Накнада за социјалну заштиту

68 482 Порези обавезне таксе и казне 

69 483 Новчане казне и пенали по решењу судова

70 511 Зграде и грађевински објекти

71 512 Машине и опрема

Извори финансирања за функцију 910

01 Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910 3.120.000,00 3.120.000,00

1.10 980 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ХАЈДУЧИЦА

72 411 Плате и додаци запослених 2.650.000,00 2.650.000,00

73 412 Социјални доприноси на терет послодавца 470.000,00 470.000,00

74 413 Накнаде у натури

75 414 Социјална давања запосленима

76 415 Накнаде за запослене

77 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи

78 421 Стални трошкови

79 422 Трошкови путовања

80 423 Услуге по уговору

81 424 Специјализоване услуге

82 425 Текуће поправке и одржавање

83 426 Материјал

84 472 Накнада за социјалну заштиту

85 511 Зграде и грађевински објекти

86 512 Машине и опрема

Извори финансирања за функцију 980

01 Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 3.120.000,00 3.120.000,00

УКУПНО ЗА СВЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 34.960.000,00 34.960.000,00

01 Приход из буџета

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911,910 и 980 34.960.000,00 34.960.000,00

1.11 820 УСЛУГА КУЛТУРЕ КОЦ  ПЛАНДИШТЕ

87 411 Плате и додаци запослених 4.000.000,00 4.000.000,00

88 412 Социјални доприноси на терет послодавца 720.000,00 720.000,00

89 413 Накнаде у натури

90 414 Социјална давања запосленима

91 415 Накнаде за запослене

92 416 Награде запосленима и остали посебни расходи

93 421 Стални трошкови 650.000,00 650.000,00

94 422 Трошкови путовања 120.000,00 120.000,00

95 423 Услуге по уговору 600.000,00 600.000,00

96 424 Специјализоване услуге 500.000,00 500.000,00

97 425 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 400.000,00

98 426 Материјал 200.000,00 200.000,00

99 482 Порези, обавезне казне и пенали

100 483 Новчане казне и пенали по решењу судова

101 511 Зграде и грађевински објекти

102 512 Машине и опрема 150.000,00 150.000,00

103 513 Остала основна средства

Извори финансирања за функцију 820

01 Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 7.340.000,00 7.340.000,00

1.12 860 
УСЛУГА КУЛТУРЕ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

ПЛАНДИШТЕ

104 411 Плате и додаци запослених                                2.900.000,00 2.900.000,00

105 412 Социјални доприноси на терет послодавца       510.000,00 510.000,00

106 413 Накнаде у натури                                                    
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107 414 Социјална давања запосленима                                

108 415 Накнаде за запослене                                               100.000,00 100.000,00

109 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи            

110 421 Стални трошкови                                               280.000,00 280.000,00

111 422 Трошкови путовања                                                        200.000,00 200.000,00

112 423 Услуге по уговору                                                         50.000,00 50.000,00

113 424 Специјализоване услуге                                         

114 425 Текуће поправке и одржавање                               100.000,00 100.000,00

115 426 Материјал                                                                 300.000,00 300.000,00

116 482 Порези, обавезне казне и пенали                             

117 483 Новчане казне и пенали по решењу судова          

118 511 Зграде и градјевин. објекти                               

119 512 Машине и опрема                                                  

120 513 Остала основна средства                                                

Извори финансирања за функцију 860

01 Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860 4.440.000,00 4.440.000,00

1.13 810 
ФОНД  ЗА РАЗВОЈ СПОРТА УСЛУГЕ 

РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА

121 481 Спорт. Организ. инстит. и установе по програмима 6.500.000,00 6.500.000,00

122 481911 Дотације спортским и омл.орг.

Извори финансирања за функцију 810

01 Приходи из буџета 6.500.000,00 6.500.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 6.500.000,00 6.500.000,00

1.14 630  ЈКП "ПОЛЕТ" ПЛАНДИШТЕ

123 423 Услуге по уговору                                                         0,00 0,00

124 424 Специјализоване услуге                                         20.000.000,00 20.000.000,00

125 425 Текуће поправке и одржавање                               

126 426 Материјал                                                                 

Извор финансирања за функцију 630

01 Приходи из буџета 20.000.000,00 20.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 20.000.000,00 20.000.000,00

1.15 620 

ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ЛОКАЛНЕ 

ПУТЕВЕ  И КОМУНАЛНУ ИЗГРАДЊУ

127 411 Плате и додаци запослених 300.000,00 300.000,00

128 412 Социјални допринос на терет послодавца 150.000,00 150.000,00

129 415 Накнаде за запослене 100.000,00 100.000,00

130 421 Стални трошкови 200.000,00 200.000,00

131 422 Трошкови путовања 100.000,00 100.000,00

132 423 Услуге по уговору 500.000,00 500.000,00

134 424 Специјализоване услуге 500.000,00 500.000,00

135 425 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 500.000,00

136 426 Материјал 200.000,00 200.000,00

137 484 Накн.штете од елем. Непогода 0,00 0,00

138 512 Машине и опрема 200.000,00 200.000,00

139 513 Остале некретнине и опрема 200.000,00 200.000,00

Извор финансирања за функцију 620

01 Приходи из буџета 2.950.000,00 2.950.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 2.950.000,00 2.950.000,00

1.16 560
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НЕКЛАСИФОКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ

131 423 Услуге по уговору 3.000.000,00 3.000.000,00

132 424 Специјализоване услуге 500.000,00 500.000,00

Извори финансирања за функцију 560 

01 Приходи из буџета 3.500.000,00 3.500.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 3.500.000,00 3.500.000,00
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1.17 110 ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ

133 481131 Дотације Црвеном крсту 1.900.000,00 1.900.000,00

134 481931 Дотације верским заједницама 4.900.000,00 4.900.000,00

135 481941 Дотације осталим удружењима грађана 4.200.000,00 4.200.000,00

136 481991 Дотације осталим удружењима грађана - избеглице 700.000,00 700.000,00

137 481942 Дотације политичким странкама 680.000,00 680.000,00

Извор финансирања за функцију 110

01 Приход из буџета

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 12.380.000,00 12.380.000,00

1.18 360 
JАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН 

НА ДРУГОМ МЕСТУ

138 423 Услуге по уговору 500.000,00 500.000,00

139 424 Специјализоване услуге 500.000,00 500.000,00

Извори финансирања за функцију 360 

01 Приходи из буџета 1.000.000,00 1.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360 1.000.000,00 1.000.000,00

1.19 421 ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО

140 424 Специјализоване услуге 13.000.000,00 13.000.000,00

141 511 Maшине и опрема 2.000.000,00 2.000.000,00

Извор финансирања за функцију 421

01 Приходи из буџета 15.000.000,00 15.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20 133 УСЛУГА КУЛТУРЕ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

142 421 Стални трошкови 250.000,00 250.000,00

Извор финансирања за функцију  133

01 Приходи из буџета 250.000,00 250.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ  133 250.000,00 250.000,00

1.21 490 
СУБВЕНЦИЈЕ ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 

НЕКВАЛИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ

143 451 Субвенције предузећима

144 454111 Текуће субвенције приватним предузећима 4.700.000,00 4.700.000,00

Извор финансирања за функцију 490

01 Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490 4.700.000,00 4.700.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 2 360.120.000,00 360.120.000,00

3 1.01 912 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПЛАНДИШТЕ

145 463 Донације и трансфери основно образовање

146 463141 Текући трансфери на нивоу општина

147 414 Социјална давања запосленима

148 415 Накнаде за запослене 2.500.000,00 2.500.000,00

149 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 300.000,00 300.000,00

150 421 Стални трошкови 4.500.000,00 4.500.000,00

151 422 Трошкови путовања 100.000,00 100.000,00

152 423 Услуге по уговору 350.000,00 350.000,00

153 424 Специјализоване услуге 100.000,00 100.000,00

154 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000,00 2.000.000,00

155 426 Материјал 2.000.000,00 2.000.000,00

156 482 Порези и обавезне таксе 50.000,00 50.000,00

157 472 Исхрана ученика 1.500.000,00 1.500.000,00

158 511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета

159 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00

160 513 Остала основна средства                                                100.000,00 100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 13.600.000,00 13.600.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 3 13.600.000,00 13.600.000,00



 - 480 -       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   Број:21    20.12.2013. 

 

Стр 
 
 

 

4 1.01 912 ОСНОВНА ШКОЛА ХАЈДУЧИЦА

161 463141 Текући трансфери на нивоу општина

162 413 Накнаде натури

163 414 Социјална давања запосленима

164 415 Накнаде за запослене 1.000.000,00 1.000.000,00

165 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800.000,00 800.000,00

166 421 Стални трошкови 1.500.000,00 1.500.000,00

167 422 Трошкови путовања 500.000,00 500.000,00

168 423 Услуге по уговору 100.000,00 100.000,00

169 424 Специјализоване услуге 50.000,00 50.000,00

170 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 1.000.000,00

171 426 Материјал 500.000,00 500.000,00

172 482 Порези и обавезне таксе

173 472 Исхрана ученика 250.000,00 250.000,00

174 511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета

175 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 5.800.000,00 5.800.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 4 5.800.000,00 5.800.000,00

5 1.01 912 ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЛИКА ГРЕДА

176 463141 Текући трансфери на нивоу општина

177 413 Накнаде натури 100.000,00 100.000,00

178 414 Социјална давања запосленима

179 415 Накнаде за запослене 500.000,00 500.000,00

180 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 310.000,00 310.000,00

181 421 Стални трошкови 1.400.000,00 1.400.000,00

182 422 Трошкови путовања 200.000,00 200.000,00

183 423 Услуге по уговору 300.000,00 300.000,00

184 424 Специјализоване услуге 100.000,00 100.000,00

185 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 1.000.000,00

186 426 Материјал 1.000.000,00 1.000.000,00

187 472 Исхрана ученика 300.000,00 300.000,00

188 482 Порези и обавезне таксе 50.000,00 50.000,00

189 511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета

190 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 5.360.000,00 5.360.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 5 5.360.000,00 5.360.000,00

УКУПНО ЗА СВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 24.760.000,00 24.760.000,00

01 Приход из буџета

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 24.760.000,00 24.760.000,00

6 1.01 090
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА 

НА ДРУГОМ МЕСТУ

191 4631 Текући трансфери на нивоу општина

192 411 Плате и додаци запослених 1.800.000,00 1.800.000,00

193 412 Социјални доприноси на терет послодавца 325.000,00 325.000,00

194 414 Помоћ у медицинском лечењу запосленима 100.000,00 100.000,00

195 415 Накнаде за запослене 130.000,00 130.000,00

196 421 Стални трошкови 300.000,00 300.000,00

197 422 Трош.путовања 150.000,00 150.000,00

198 423 Услуге по уговору 220.000,00 220.000,00

199 424 Специјализоване услуге 50.000,00 50.000,00

200 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 100.000,00

201 426 Материјал 400.000,00 400.000,00

202 472 Накнада за социјалну заштиту 4.300.000,00 4.300.000,00

203 512 Машине и опрема 50.000,00 50.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 7.925.000,00 7.925.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 6 7.925.000,00 7.925.000,00

7 1.01 740 ЗДРАВСТВО - ДОМ ЗДРАВЉА

204 4631 Текући трансфери на нивоу општина

205 411 Плате и додаци запослених                                1.000.000,00 1.000.000,00

206 421 Стални трошкови

207 422 Трошкови путовања
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208 423 Услуге по уговору 300.000,00 300.000,00

209 424 Специјализоване услуге 2.050.000,00 2.050.000,00

210 425 Текуће поправке 1.000.000,00 1.000.000,00

211 426 Материјал 50.000,00 50.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740 4.400.000,00 4.400.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 7 4.400.000,00 4.400.000,00

8 1.01 160  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЛАНДИШТЕ

212 494 Трансфери од директних корисника индиректним 

213 411 Плате и додаци 1.450.000,00 1.450.000,00

214 412 Социјал.допринос на терет послодавца 265.000,00 265.000,00

215 413 Накнаде у натури

216 414 Социјална давања запосленима

217 415 Накнаде за запослене

218 416 Награде,бонуси и ост.расх.

219 421 Стални трошкови 2.300.000,00 2.300.000,00

220 422 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00

221 423 Услуге по уговору 2.000.000,00 2.000.000,00

222 424 Специјализоване услуге 1.000.000,00 1.000.000,00

223 425 Текуће поправке и одржавање 600.000,00 600.000,00

224 426 Материјал 900.000,00 900.000,00

225 511 Зграде и грађевински објекти

226 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 8.665.000,00 8.665.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 8 8.665.000,00 8.665.000,00

9 1.01 160  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКИ ГАЈ

227 494 Трансфери од директних корисника индиректним 

228 411 Плате и додаци

229 412 Социјал.допринос на терет послодавца

230 413 Накнаде у натури

231 414 Социјална давања запосленима

232 415 Накнаде за запослене

233 416 Награде,бонуси и ост.расх.

234 421 Стални трошкови 400.000,00 400.000,00

235 422 Трошкови путовања 60.000,00 60.000,00

236 423 Услуге по уговору 100.000,00 100.000,00

237 424 Специјализоване услуге 500.000,00 500.000,00

238 425 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 400.000,00

239 426 Материјал 300.000,00 300.000,00

240 511 Зграде и грађевински објекти

241 512 Машине и опрема 50.000,00 50.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 1.810.000,00 1.810.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 9 1.810.000,00 1.810.000,00

10 1.01 160  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКА ГРЕДА

242 494 Трансфери од директних корисника индиректним 

243 411 Плате и додаци 1.000.000,00 1.000.000,00

244 412 Социјал.допринос на терет послодавца 230.000,00 230.000,00

245 413 Накнаде у натури

246 414 Социјална давања запосленима

247 415 Накнаде за запослене

248 416 Награде,бонуси и ост.расх.

249 421 Стални трошкови 1.200.000,00 1.200.000,00

250 422 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00

251 423 Услуге по уговору 150.000,00 150.000,00

252 424 Специјализоване услуге 500.000,00 500.000,00

253 425 Текуће поправке и одржавање 600.000,00 600.000,00

254 426 Материјал 150.000,00 150.000,00

255 511 Зграде и грађевински објекти

256 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 3.980.000,00 3.980.000,00
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УКУПНО РАЗДЕО 10 3.980.000,00 3.980.000,00

11 1.01 160  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ХАЈДУЧИЦА

257 494 Трансфери од директних корисника индиректним 

258 421 Стални трошкови 1.200.000,00 1.200.000,00

259 422 Трошкови путовања 100.000,00 100.000,00

260 423 Услуге по уговору 800.000,00 800.000,00

261 424 Специјализоване услуге 600.000,00 600.000,00

262 425 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 300.000,00

263 426 Материјал 200.000,00 200.000,00

264 511 Зграде и грађевински објекти

265 512 Машине и опрема 150.000,00 150.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 3.350.000,00 3.350.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 11 3.350.000,00 3.350.000,00

12 1.01 160  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРИ ЛЕЦ

266 494 Трансфери од директних корисника индиректним 

267 421 Стални трошкови 400.000,00 400.000,00

268 422 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00

269 423 Услуге по уговору 30.000,00 30.000,00

270 424 Специјализоване услуге 400.000,00 400.000,00

271 425 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 300.000,00

272 426 Материјал 100.000,00 100.000,00

273 511 Зграде и грађевински објекти

274 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 1.380.000,00 1.380.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 12 1.380.000,00 1.380.000,00

13 1.01 160  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУЖИНЕ

275 494 Трансфери од директних корисника индиректним 

276 421 Стални трошкови 300.000,00 300.000,00

277 422 Трошкови путовања 20.000,00 20.000,00

278 423 Услуге по уговору 300.000,00 300.000,00

279 424 Специјализоване услуге 400.000,00 400.000,00

280 425 Текуће поправке и одржавање   

281 426 Материјал 100.000,00 100.000,00

282 511 Зграде и грађевински објекти

283 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 1.220.000,00 1.220.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 13 1.220.000,00 1.220.000,00

14 1.01 160  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАРКОВИЋЕВО

284 494 Трансфери од директних корисника индиректним 

285 421 Стални трошкови 280.000,00 280.000,00

286 422 Трошкови путовања 20.000,00 20.000,00

287 423 Услуге по уговору 100.000,00 100.000,00

288 424 Специјализоване услуге 400.000,00 400.000,00

289 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 100.000,00

290 426 Материјал 100.000,00 100.000,00

291 511 Зграде и грађевински објекти

292 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 1.100.000,00 1.100.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 14 1.100.000,00 1.100.000,00

15 1.01 160  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИЛЕТИЋЕВО

293 494 Трансфери од директних корисника индиректним 

294 421 Стални трошкови 450.000,00 450.000,00

295 422 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00

296 423 Услуге по уговору 500.000,00 500.000,00

297 424 Специјализоване услуге 500.000,00 500.000,00

298 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 100.000,00

299 426 Материјал 60.000,00 60.000,00

300 511 Зграде и грађевински објекти

301 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 1.760.000,00 1.760.000,00
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УКУПНО РАЗДЕО 15 1.760.000,00 1.760.000,00

16 1.01 160  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ

302 494 Трансфери од директних корисника индиректним 

303 421 Стални трошкови 300.000,00 300.000,00

304 422 Трошкови путовања

305 423 Услуге по уговору 100.000,00 100.000,00

306 424 Специјализоване услуге 400.000,00 400.000,00

307 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 100.000,00

308 426 Материјал 100.000,00 100.000,00

309 511 Зграде и грађевински објекти

310 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 1.100.000,00 1.100.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 16 1.100.000,00 1.100.000,00

17 1.01 160  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА  КУПИНИК

311 494 Трансфери од директних корисника индиректним 

312 421 Стални трошкови 300.000,00 300.000,00

313 422 Трошкови путовања 100.000,00 100.000,00

314 423 Услуге по уговору 200.000,00 200.000,00

315 424 Специјализоване услуге 400.000,00 400.000,00

316 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 100.000,00

317 426 Материјал 150.000,00 150.000,00

318 511 Зграде и грађевински објекти

319 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 1.350.000,00 1.350.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 17 1.350.000,00 1.350.000,00

18 1.01 160  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА  МАРГИТА

320 494 Трансфери од директних корисника индиректним 

321 421 Стални трошкови 800.000,00 800.000,00

322 422 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00

323 423 Услуге по уговору 100.000,00 100.000,00

324 424 Специјализоване услуге 500.000,00 500.000,00

325 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 100.000,00

326 426 Материјал 100.000,00 100.000,00

327 511 Зграде и грађевински објекти

328 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 1.750.000,00 1.750.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 18 1.750.000,00 1.750.000,00

19 1.01 160  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА  БАРИЦЕ

329 494 Трансфери од директних корисника индиректним 

330 421 Стални трошкови 500.000,00 500.000,00

331 422 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00

332 423 Услуге по уговору 300.000,00 300.000,00

333 424 Специјализоване услуге 400.000,00 400.000,00

334 425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 200.000,00

335 426 Материјал 100.000,00 100.000,00

336 511 Зграде и грађевински објекти

337 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 1.650.000,00 1.650.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 19 1.650.000,00 1.650.000,00

20 1.01 160  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА  ЈЕРМЕНОВЦИ

338 494 Трансфери од директних корисника индиректним 

339 421 Стални трошкови 800.000,00 800.000,00

340 422 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00

341 423 Услуге по уговору 1.000.000,00 1.000.000,00

342 424 Специјализоване услуге 500.000,00 500.000,00

343 425 Текуће поправке и одржавање 700.000,00 700.000,00

344 426 Материјал 150.000,00 150.000,00

345 511 Зграде и грађевински објекти

346 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 3.300.000,00 3.300.000,00
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Члан 5. 

           У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014.                  

годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину, које је донео министар надлежан за послове 

финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013), и Законом о одређивању 

максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“, број 

104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на 

неодређено и одређено време и то: 

           - 58  запослених у локалној администарцији на неодређено време; 

           -   6  запослених у локалној администрацији на одређено време; 

           - 40  запослених у предшколској установи на неодређено време; 

           -   2  запослених у предшколској установи на одређено време; 

           - ___________ запослених у јавним предузећима на неодређено време; 

           - ___________ запослених у јавним предузећима на одређено време; 

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

овог члана. 

Члан 6. 

           За извршавање ове Одлуке одговоран је председник Општине. 

           Наредбодавац за извршење Буџета је председник Општине. 

Члан 7. 

           Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер 

(руковидилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, 

издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога 

за уплату средстава која припадају буџету. 

УКУПНО РАЗДЕО 20 3.300.000,00 3.300.000,00

УКУПНО ЗА СВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 32.415.000,00 32.415.000,00

01 Приход из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 32.415.000,00 32.415.000,00

21 1.01 421 ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

347 451 Субвенције 3.000.000,00 3.000.000,00

Извор финансирања за функцију 421

01 Приходи из буџета 3.000.000,00 3.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 3.000.000,00 3.000.000,00

УКУПНО РАСХОДИ 451.550.000,00 451.550.000,00
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Члан 8. 

           За закониту и наменску употребу буџетских средстава, распоређених овом Одлуком, 

Општинској управи као директном буџетском кориснику, одговоран је начелник Општинске 

управе. 

           За закониту и наменску употребу буџетских средстава индиректних корисника, која су им 

распоређена овом Одлуком, одговара руководилац индиректног буџетског корисника. 

Члан 9. 

          Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршења буџета и 

најмање два пута годишње информише председника Општине, а обавезно у року од петнаест 

дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

           У року од петнаест дана  по подоношењу извештаја из става 1. овог члана  председник 

Општине усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

           Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење 

великих одступања. 

Члан 10. 

  Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему 

доноси председник Општине. 

           Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог 

локалног органа управе надлежног за финансије доноси председник Општине. 

Члан 11. 

           Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе 

надлежног за финансије доноси Општинско веће. 

Члан 12. 

           Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закон о буџетском систему 

доноси Општинско веће. 

Члан 13. 

           Општинско веће 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. 

           Овлашћује се председник Општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском 

систему, може поднети  захтев Министарству финансија  за одобрење фискалног дефицита 

изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних финансија. 
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Члан 14. 

           Новчана средства буџета Општине, директног и индиретних корисника средстава буџета, 

као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора 

Општине, воде се и депонују на консилидованом рачуну трезора. 

Члан 15. 

           Распоред и коришћење средства из ове Одлуке вршиће се по посебном акту, који доноси 

председник Општине,  на предлог надлежног органа за финансије. 

Члан 16. 

           Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства 

распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима средства 

одобрена и пренета. 

           Корисник буџетских средстава, који одређене расходе извршава из средстава буџета и из 

других прихода, обавезан је да измирење тих расхода прво врши из прихода из тих других извора

 . 

           Обавезе преузете у 2013. години у складу са одобреним апропријацијама у 2013. години, а 

не извршене у току 2013. године, преносе се у 2014. годину и имају статус преузетих обавеза и 

извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

Члан 17. 

            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 предвиђен другачији метод. 

Члан 18. 

           Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације 

утврђене Одлуком. 

           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. 

           Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 

56. став 3. Закона о буџетском систему. 

Члан 19. 

           Корисници буџетских средтава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању 

услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012). 
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           Јавна набавка мале вредности у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се 

набавка истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем 

нивоу нижа од 3.000.000,00 динара. 

Члан 20. 

           Обавезе према корисницима буџетских средстава извршаваће се по приоритетима и то: 

1. Обавезе према корисницима наменских средстава. 
2. Обавезе за исплату плата запослених и 
3. Остале обавезе – сразмерно оствареним примањима буџета. 

           Ако се током године планирани приходи остварују у умањеним износима, обавезе из тачке 

4. претходног става вршиће се тако што ће се прво измиривати обавезе утврђене законским 

прописима на нивоу утврђених а потом минимални стални трошкови непходни за несметано 

функционисање корисника буџетских средстава. 

           Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа 

исказаног у члану 3. ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до 

нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком. 

           Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе утврђене у члану 3. ове 

Одлуке, апропријације утврђене овом Одлуком неће се извршавати на терет средстава буџета. 

Члан 21. 

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

на основу њихових захтева а у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

           Уз захтев, корисници су дужни да доставе копије докумената за плаћање. 

           Налоге за извршење укупних издатака буџета издају председник Општине или лице које он 

овласти и један члан Општинског већа, а за средства распоређена Општинској управи, једно од 

претходна два лица и начелник Општинске управе. 

Члан 22. 

           Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2014. години 

само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом 

Закона, председник Општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и 

сигурност тог инвестирања. 

Члан 23. 

           Општинско веће донеће програм рационализације, којим ће обухватити све кориснике 

јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма и о томе 

обавестити Скупштину општине. 

           Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника Општине, 

засновати радни однос са новим лицима до краја 2014. године, уколико средства потребна за 
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исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом 

Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 

1. овог  члана. 

Члан 24. 

           Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години обрачунату 

исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују 

расход амортизације и употребе средстава за рад. 

Члан 25. 

           За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 

неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник Општине може се 

задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 

61/2005 и 78/2011). 

Члан 26. 

           Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2013. 

године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, која су овим 

корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Пландиште за 2013. годину. 

     
Члан 27. 

           Изузетно, у случају да се буџету Општине Пландиште из другог буџета (републике, 

покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући  и 

наменска средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања 

донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе 

надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање 

расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 

Члан 28. 

            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.  

Члан 29. 

           У буџетској 2014. 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 2014. години.  
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Члан 30. 

           Корисник буџетских редстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора 

прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи из буџета), обавезе 

може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво 

остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација. 

           Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених 

апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће 

одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење 

обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор. 

 

Члан 31. 

           Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају 

расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавање и материјал. 

           Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, 

трошкове текућих поправки и одржавање, материјал, као и по основу капиталних издатака 

измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама.                                                   

 

Члан 32. 

           Корисници средстава буџета који располажу непокретностима у државној својини, дужни су 

да непокретностима располажу у складу са законом. 

           Корисници из става 1. овог члана који непокретности у државној својини дају на 

коришћење, односно у закуп уз накнаду, дужни су да средства стечена по овом основу уплате на 

одговарајуће уплатне рачуне буџета. 

           Средства из става 2. овог члана сматрају се јавним приходима и служе за финансирање 

јавних расхода у складу са законом. 

 

Члан 33. 

           Одлуку о буџету Општине Пландиште за 2014. годину објавити у „Службеном листу 

Општине Пландиште“ и доставити Министарству финансија и Управи за трезор.  
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Члан 34. 

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

Општине Пландиште“, а примењиваће се од 01. јануара 2014. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 400-125/2013-I        
Дана: 20.12. 2013. године 
Пландиште   
                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Раде Клашња, дипл. правник, с.р.                                                       

139. 

          На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007), 
члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. и члана  42. Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, бр. 111/2009 и 92/2011) и члана 40. став 1. тачка 7. и 31. Статута 
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012) Скупштина  
Општине Пландиште на седници одржаној дана 20.12.2013. године доноси 
 

О Д Л У К У 
 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ  ФОРМИРАЊУ  

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 
 

          У члану 1. став 1. тачка 7.  Одлуке о формирању штаба за ванредне ситуације („Службени 
лист Општине Пландиште“, број 10/2012 и 11/2012) речи: “Директор ДЈКП „Полет“ Пландиште 
Милош Поповић – члан Штаба по положају“  замењују се речима: „Директор ЈКП „Полет“ 
Пландиште Владимир Кисељев – члан Штаба по положају“:  

 
Члан 2. 

 
          Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 217-33/2013-I 
Датум: 20.12.2013. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е                                                                                 
                                       ПРЕДСЕДНИК   
                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                            Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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140. 

          На основу члана 19. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012), 
члана 15. Одлуке о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа „Полет“ 
Пландиште („Службени лист Општине   Пландиште“, бр. 7/2013) и  члана 40. став 1. тачка 7. и 31. 
Статута Општине  Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), 
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној  дана 20.12.2013. године, доноси 
 
   

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ МЕСЕЧНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД  

ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈКП „ПОЛЕТ“   ПЛАНДИШТЕ 

  
  

Члан 1. 
  
          Овом Одлуком утврђује се висина месечне накнаде за рад члановима Надзорног одбора 
ЈКП „Полет“ Пландиште.  
  

Члан 2. 
  
          Накнада из члана 1. ове Одлуке утврђује се за председника Надзорног одбора у износу од 
15.000,00 динара, а за чланове Надзорног одбора износ од 10.000,00 динара, у  нето износу.  
  

Члан 3. 
  
          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Пландиште“.  
  
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 011-20/2013-I 
Дана: 20.12.2013. године 
П л а н д и ш т е 
                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  
                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                    Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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141. 

          На основу члана 19. и 120. Статута  Општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, број 21/2008 и 17/2012), члана 18. став 1. тачка 3. и члана 50. став 2. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 119/2012) Скупштина Општине 
Пландиште на седници одржаној дана 20.12.2013. године, донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  

ЈКП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 
 
 
 
I 
 
 

          ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈКП „Полет“ Пландиште за 2014. годину 
коју је усвојио Надзорни одбор на седници одржаној дана 10.12.2013. године, под бројем 1-
200/2013, с тим да се у Програму пословања на страни 1. у тексту под насловом ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН бришу речи „и обављању делатности од општег интереса“. 
 
 

II 
 
 
          Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-12/2013-I 
Дана: 20.12.2013. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                             Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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142. 
          На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист 

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

одржаној дана 20.12.2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕЛА 

ЦРКВА ЗА 2014. ГОДИНУ И НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 
БЕЛА ЦРКВА  

ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2014. ГОДИНЕ 
 
 
I 
 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Историјског архива Бела Црква за 2014. 
годину број 127/13 од 27.11.2013. године и на Финансијски план  пословања Историјског архива 
Бела Црква за период од 01.01. до 31.12.2014. године број 127/13 од 27.02.2013. године, које је 
усвојио Управни одбор Историјског архива Бела Црква 13.11.2013.године. 
 
 

II 
 
 
          Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-48/2013-I 
Датум: 20.12.2013. године                                                       
П Л А Н Д И Ш Т Е     
 
                                                                                        
                                                ПРЕДСЕДНИК   
                                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                  Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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143. 

            

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', бр. 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Пландиште („Службени лист 

Општине Пландиште“ број: 16/2008 и 17/2012), Скупштина Општине Пландиште на седници 

одржаној дана 20.12.2013. године донела је  

 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЛАНДИШТЕ 
 
 
I 
 
 

              ТАФРА ЂУРЂЕВКИ, дипломираном специјалном педагогу из Пландишта, престаје 
дужност директора Центра за социјални рад Пландиште због истека мандата. 
 

II                   
 
 
             Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-130/2013-I 
Дана: 20.12.2013. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
 
     
                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                  Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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144. 
                  На основу члана 125. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 
24/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 
129/2007), члана  40. став 1. тачка 10. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“ број: 16/2008 и 19/2012) и сагласности Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију бр. 129-022-882/2013 од 09.12.2013. године, Скупштина 
Општине Пландиште на седници одржаној дана 20.12.2013.  године донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЛАНДИШТЕ 
 

 
I 

 
 
            ТАФРА ЂУРЂЕВКА, дипломирани специјални педагог из Пландишта, именује се за 
вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Пландиште. 
 
 

II   
 
 

            Именована може обављати ову дужност најдуже једну годину. 
 
 

III 
 
 
            Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-127/2013-I 
Дана: 20.12.2013.  године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
     
                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                  Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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145.          

 На основу члана  74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007), члана 102.  став 3. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине 

Пландиште“, број: 16/2008 и 17/2012) и члана 32. став 3.  Одлуке о месним заједницама 

(„Службени лист  Општине Пландиште“, бр.11/2013), а на предлог Комисије за спровођење 

избора МЗ Банатски Соколац, доносим 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПИСИВАЊУ ПОНОВНИХ ИЗБОРА ЗА  
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ СОКОЛАЦ 

 
 

 
Члан 1. 

 
           РАСПИСУЈУ СЕ поновни изборе за Савет Месне заједнице  Банатски Соколац. 
 

Члан 2. 
 

           Поновни избори за Савет Месне заједнице Банатски Соколац  одржаће се дана 29.12.2013. 
године (недеља) у времену од 07,00 до 20,00 часова. 
 

Члан 3. 
 

             ОДРЕЂУЈУ СЕ рокови за обављање изборних радњи у поновном поступку избора Савета 
МЗ Банатски Соколац: 

 
Ред. 
бр. 

Изборне радње Р о к о в и 

1 2 3 
    
 Листа кандидата 
    

1. Достављање предлога  кандидата Комисији – кандидат  
 

 најкасније 23.12.2013. године 

2. Повлачење предлога кандидата - кандидат 
 

 до дана утврђивања листе 
кандидата,  
 

3. Исправке и допуне у предлогу кандидата по закључку 
Комисије – кандидат 
 

 најкасније 24.12.2013. године 

  4. Утврђивање и објављивање листе кандидата – Комисија 
за спровођење избора   

 најкасније 25.12.2013. године 

    
 Спровођење избора 

 
5. Одређивање и именовање бирачког одбора и 

одређивање бирачког места – Комисија за спровођење 
избора 

 најкасније 25.12.2013. године 
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6. Обавештавање грађана о дану, времену и месту 

одржавања избора – Савет МЗ  
 

 најкасније 26.12.2013. године 

7. Утврђивање броја и садржаја гласачких листића за 
бирачко место – Комисија за спровођење избора 
  

 најканије 26.12.2013. године 

8. Давање упутства бирачком одбору у погледу поступка 
спровођења избора – Комисија за спровођење избора  
 

 пре и у току спровођења гласања  

9. Преузимање изборног материјала од Комисије - Бирачки 
одбор   
 

 најканије 28.12.2013. године до 
7,00 часова 

10. Отварање бирачких места и гласање – Бирачки одбор 
  

 од 07,00 до 20,00 часова  
29.12.2013. године 

11. Закључивање списка грађана који су гласали – Бирачки 
одбор  

 29.12.2013. године 
по затварању бирачког места 
 

 Утврђивање и објављивање резултата избора 
 

12. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 
предаја првог примерка записника и осталог изборног 
материјала Комисији, истицање другог примерка 
записника на бирачком месту и уручивање трећег 
примерка записника Општинској управи – Бирачки одбор 
 

 29.12.2013. године одмах по 
затварању бирачког места, а 
најкасније у року од 8 часова (до 
4,00 часова 30.12.2013. године)  

13. Утврђивање резултата избора на основу резултата са 
бирачког места - Комисија за спровођење избора  

 одмах по добијању записника од 
бирачког одбора, а најкасније у 
року од 2 часа од добијања 
записника (до 6,00 часова 
30.12.2013. године) 
 

14. Истицање резултата избора на огласној табли МЗ – 
Комисија за спровођење избора  

 29. или 30.12.2013. године одмах 
по проглашењу резултата 

  
 Издавање уверења и подношење извештаја 

 
15. Издавање уверења о избору     после утврђивања и објављивања 

резултата избора  30.12.2013. 
године 
 

16. Подношење извештаја председнику Скупштине општине 
о спроведеним изборима – Комисија за спровођење 
избора  

 после утврђивања и објављивања 
резултата избора 30.12.2013. 
године 

 
 
 
 

Члан 4. 
 
           Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку наредног дана од дана расписивања 
поновних избора за Савет Месне заједнице Банатски Соколац, односно од 20.12.2013. године. 
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Стр 
 
 

 
Члан 5. 

 
           Поновне изборе за Савет Месне заједнице Банатски Соколац  спровести у складу са 
Статутом Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број: 16/2008 и 17/2012), 
Одлуком о месним заједницама („Службени лист  Општине Пландиште“, бр.11/2013) и овим 
Решењем. 
 

Члан 6. 
 
            Ово Решење  објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“ и на огласној табли 
Месне заједнице Банатски Соколац. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ПРЕДСЕДНИК 
Број: 013-23/2013-I                                                                       
Датум: 19.12.2013. године                                             
П л а н д и ш т е                                                               

              
 
                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК              

                                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                               
                                                                                                   Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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