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 На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број 
54/2009. и 73/2010.) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 2.  Статута општине Чајетина ( „ Службени лист 
општине Чајетина“ број 7/2008 ) , Скупштина општине Чајетина  је на седници одржаној 
29.11. 2010. године, донела  
 

ОДЛУКУ О 
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА  

ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

I  ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Чајетина за 2011. годину ( 
у даљем тексту : буџет ) , примања и издаци буџета општине по основу продаје, односно 
набавке финансисјке имовине и датих кредита и задуживања и отплате дуга утврђени су 
у следећим износима, и то: 
 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
    РАСХОДА И ИЗДАТАКА                                                                          у динарима 
 
Укупни приходи и примања остварени  по 
основу продаје нефинансијске имовине 
( класа 7 и 8 ) .................................................................................................... 722.000.000                                                                   
 
Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине ( класа 4 и 5 ) .......................................................... 722.000.000                                                          
 
Б. ДОДАТНИ ПРИХОДИ 
    БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ........................................................................... 63.105.000 
 
 Приходи и примања буџета општине у укупном износу од  722.000.000,00 динара 
по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима: 
                        

О  П  И С 

Шифра 
Економске 

класификациј
е 

Средства 
из 

буџета 

1 2  

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД  
   ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 722.000.000 

 1. Порески приходи  71 310.403.310 

   1.1. Порези на доходак и добит и капиталне доби. 711 105.550.000 

   1.2 .Самодопринос 711180 200.000 

   1.3. Порез на имовину 713 149.023.310 

   1.4. Порез на добра и услуге 714 50.130.000 

   1.5. Остали порески приходи  716 5.500.000 

2. Непорески приходи  74 333.200.000 

3. Донације   731+732 23.500.000 

4. Трансфери 733 54.646.690 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 50.000 
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6. Остали приходи 77 200.000 

   

II  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
    НЕФИНАНСИЈСКЕ  И ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 722.000.000 

1. Текући расходи 4 507.170.000 

1.1. Расходи за запослене 41                                           135.997.000 

   1.2. Коришћење роба и услуга 42 201.165.000 

   1.3.Отплата камата 44 11.000.000 

   1.4. Субвенције 45 23.850.000 

   1.5. Социјална заштита из буџета 47 25.620.000 

   1.6. Остали расходи 48+49 35.880.000 

2. Трансфери 463 73.658.000 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 214.830.000 

4. Издаци за набавку финан. имовине ( осим 6211 ) 62 0.00 

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ  
    ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 

 0.00 

1.Примања по основу отплате кредита и продаје финан. 
имов. 

92 0.00 

2. Задуживање 91 0.00 

  2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0.00 

  2.2. Задуживање код страних кредитора 912 0.00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВ.  - 

3. Отплата дуга  61 0.00 

  3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0.00 

  3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0.00 

  3.3  Отплата дуга по гаранцијама 613 0.00 

4. Набавка финансијске имовине  6211 0.00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА ( класа 3, извор финансирања 13 ) 

3 0.00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА ( класа 3,извор финан.14 ) 

3 0.00 

 

 

Члан 2. 
Буџет за 2011. годину састоји се од :  

1) примања у износу од 722.000.000,00 динара, 
2) издатака у износу од 722.000.000,00 динара 

 
Члан 3. 

 Општина Чајетина очекује у 2011. години средства из Швајцарског програма 
подршке општинама - МСП у износу од 30.000 швајцарских франака (CHF), односно 
2.500.000,00 динара, уз обавезно обезбеђивање средстава за суфинансирање у износу 
од 2.500.000,00 динара, за пројекат доградње општине Чајетина, средства од  развојне 
помоћи Европске уније у износу од 187.000 EUR, уз суфинансирање општине од 15% од 
вредности пројекта које се правда кроз плате запослених у Општинској управи, а који су 
ангажовани на реализацији пројеката.Пројекти који ће бити финансирани из Програма 
Европске уније су: Прекогранична сарадња Србија-Црна Гора ( Пројекат развоја 
млекарства ), EXCHANGE-3 ( Пројекат израде ГИС-а) и Програм заштите животне 
средине ( Пројекат заштите биодиверзитета ). 
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Члан 4. 
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 

7.000.000,00 динара. 
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису 

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

Председник општине /општинско веће , на предлог локалног органа управе 
надлежног за финансије, доноси одлуку о употреби текуће буџетске резерве. 

 
Члан 5. 

Средства сталне буџетске резерве  планирају се у буџету општине  у износу од 
2.500.000,00 динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. 

Председник општине/општинско веће, на предлог локалног органа у1праве 
надлежног за финансије, доноси Одлуку о употребуи сталне буџетске резерве. 
 

Члан 6. 
Приходи и примања буџета општине у укупном износу од 743.500.000,00 динара по 

врстама, односно економским класификацијама, утврђена су у следећим износима:  
 

Економска 
класифика
ција 

 
П Р И М А Њ А 

СРЕДСТВА  
ИЗ 

БУЏЕТА 

1 2 3 

711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 105.750.000,00 

711110 - порез на зараде 70.000.000,00 

711120 - порез на приходе од самосталне делатности 12.000.000,00 

711143 - порез на приходе од непокретности   9.000.000,00 

711146 - порез на приходе од пољопривреде и шумарства            
50.000,00 

711147 - порез на земљиште 6.000.000,00 

711184 - самодопринос 200.000,00 

711190 - порез на друге приходе 8.500.000,00 

713 Порез на имовину 149.023.310,00 

713110 - порез на имовину 87.000.000,00 

713310 - порез на наслеђе и поклоне 2.500.000,00 

713420 - порез на пренос апсолутних права 59.523.310,00 

714 Порез на добра и услуге 50.130.000,00 

714440 - средства за противпожарну заштиту 30.000,00 

714513 - комунална такса за држање моторних возила 4.000.000,00 

714514 - годишња накнада за моторна возила, тракторе и 
прикључна возила 

3.000.000,00 

714543 - накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта 

1.500.000,00 

714547 - накнада за загађивање животне средине 1.500.000,00 

714552 - боравишна такса 40.100.000,00 

716 Други порези 5.500.000,00 

716111 - комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

5.500.000,00 

731 Донације од иностраних држава 20.000.000,00 

731251 - капиталне донације од иностраних држава у корист 20.000.000,00 
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нивоа општине-ИПА фондови 

732 Донације од међународних организација 3.500.000,00 

732151 - текуће донацие од међународних организација у 
корист нивоа општине - МСП 

3.500.000,00 

733 Трансфери од других нивоа власти 54.646.690,00 

733151 - ненаменски трансфери од Републике у корист 
нивоа општина 

54.646.690,00 

741 Приходи од имовине 25.600.000,00 

741151 - приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна трезора 

3.000.000,00 

741511 - накнада за коришћење минералних сировина 100.000,00 

741531 - комунална такса за коришћење простора на јавним 
површинама 

12.500.000,00 

741534 - накнада за коришћење грађевинског земљишта 10.000.000,00 

742 Приходи од продаје добара и услуга 298.000.000,00 

742152 - приходи од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности које користи ЈЛС 

4.000.000,00 

742251 - општинске административне таксе 6.500.000,00 

742253 - накнада за уређивање грађевинског земљишта 286.000.000,00 

742351 - приходи које својом делатношћу остваре органи и 
организације општине 

1.500.000,00 

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 6.600.000,00 

743324 - приходи од новчаних казни за саобраћајне 
прекршаје 

6.500.000,00 

743351 - приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном  

100.000,00 

745 Мешовити и неодређени приходи 3.000.000,00 

745151 - остали приходи у корист нивоа општине 3.000.000,00 

771 Меморандумска ставке за рефундацију расхода 200.000,00 

771111 - меморандумске ставке за рефундацију расхода 200.000,00 

813 Примања од продаје основних средстава 50.000,00 

813151 - примања од продаје основних средстава 50.000,00 

911 Примања од домаћих задуживања 0,00 

911451 - примања од задуживања од пословних банака у 
земљи у корист нивоа општине 

0,00 

                    УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:  722.000.000,00 
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Члан 7. 
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима: 
 

Еконо. 
класи. 

О П И С Средства из 
буџета 

Средстав из 
дод.изв. 

Укупна 
средства 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 135.997.000 14.905.000 150.902.000 

411 Плате,додаци и накнаде запос 110.525.000 9.679.000 120.204.000 

412 Соци.доп.на тер.послодавца 19.784.000 2.416.000 22.200.000 

413 Накнада у натури 70.000 100.000 170.000 

414 Социјална давања 
запосленим 

2.150.000 1.110.000 3.260.000 

415 Накнаде запосленим-превоз 2.268.000   1.300.000 3.568.000 

416 Награде, бонуси и остали 
расходи 

0.00 300.000 300.000 

417 Одборнички додатак 1.200.000 0.00 1.200.000 

42 КОРИШ.РОБА И УСЛУГА 201.165.000 30.328.000 231.493.000 

421 Стални трошкови 37.715.000 2.660.000 40.375.000 

422 Трошкови путовања 2.658.000 710.000 3.368.000 

423 Услуге по уговору 54.427.000 17.090.000 71.517.000 

424 Специјализоване услуге 52.680.000 2.740.000 55.420.000 

425 Текуће поправек и одржавање 38.959.000 2.900.000 41.859.000 

426 Материјал 14.726.000 4.228.000 18.954.000 

     

43 АМОРТИЗАЦИЈА И 
УПО.СРЕД. 

0.00 300.000 300.000 

431 Употреба основних средстава 0.00 300.000 300.000 

     

44 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖ. 

11.000.000 2.000 11.002.000 

441 Отплата камата домаћим 
пословним банкама 

11.000.000 0.00 11.000.000 

444 Пратећи трошкови 
задуживања 

0.00 2.000 2.000 

     

45 СУБВЕНЦИЈЕ 23.850.000 0.00 23.850.000 

451 Субвенције јавн.финан.орган. 23.850.000 0.00 23.850.000 

     

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 73.658.000 0.00 73.658.000 

463 Трансфери осталим 
нив.власти 

73.658.000 0.00 73.658.000 

     

47 НАКНАДА ЗА СОЦ.ЗАШ.ИЗ 
БУЏЕТА 

25.620.000 0.00 25.620.000 

472 Накнада за соц. заш.из буџета 25.620.000 0.00 25.620.000 

     

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ(  26.380.000 1.860.000 28.240.000 

481 Дотације невладиним организ. 12.330.000 500.000 12.830.000 

482 Порези, обавезне таксе и 2.190.000 1.260.000 3.450.000 
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казне 

483 Новч.каз.и пен.по реше.судова 2.000.000 100.000 2.100.000 

484 Накнада штете за повреде 
или штете настале услед 
елементарних непогода 

160.000 0.00 160.000 

485 Накнада штете за пов. или  
штете нане. од стране др.орг.   

9.700.000 0.00 9.700.000 

49 РЕЗЕРВА 9.500.000 0.00 9.500.000 

499 Средства резерви 9.500.000 0.00 9.500.000 

     

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 214.830.000 15.710.000 230.540.000 

511 Зграде и грађевински објекти 201.100.000 8.020.000 209.120.000 

512 Машине и опрема 12.030.000 2.670.000 14.700.000 

513 Остале некретнине и опрема 50.000 0.00 50.000 

515 Нематеријална имовина 1.650.000 4.020.000 5.670.000 

523 Роба за даљу продају 0.00 1.000.000 1.000.000 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0.00 0.00 0.00 

611 Отплата главнице домаћим 
пословним банкама 

0.00 0.00 0.00 

 УКУПНО РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ  

722.000.000 63.105.000 785.105.000 

 
 

II ПОСЕБАН ДЕО  
 

Члан 8. 
 Средства буџета у износу од 722.500.000,00 динара исказаних у колони 7,  и 
средства прихода од додатних активности  директних и индиректних корисника  
средстава буџета, у укупном износу од 63.105.000,00 динара исказаних у колони 8 и 9, 
распоређују се по корисницима и врстама издатака , и то :  

 
III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА  

 

Члан 9. 
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. 
Наредбовац за извршење буџета је председник општине. 
 

Члан 10. 
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је 

функционер ( руководилац ), 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. 

 
Члан 11. 

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, 
поред фукционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских 
средстава, одговоран је начелник Општинске управе ( руководилац одељења или 
службе у зависности од начина организовања локалне власти). 

 
Члан 12. 

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати 
извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника општине / 



 7

општинско веће , а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 
деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по поднешењу извештаја из става 1. овог члана, 
председник општине /општинско веће усваја и доставља извештаје Скупштини општине. 

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

 
 
 
 
 
 

Члан 13. 
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног 

корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности 
тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске 
резерве. 
 Одлуку о промени апропријација и преносу апропријације у текућу буџетску 
резерву из става 1. овог члана, а у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему 
доноси Председник општине/општинско веће. 
 Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе 
надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на 
име одређеног расхода у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ 
умањује. 
 Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене 
приритете унутар буџета, председник општине/општинско веће доноси одлуку да се 
износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и 
може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које 
средства нису предвиђена у довољном обиму. 
 Укупан износ преусмеравања из става 5. Овог члана не може бити већи од износа 
разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално 
могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене чланом 69. Став 3. Закона о 
буџетском систему. 
 

Члан 14. 
 Решење о употреби текуће буџетске  и сталне буџетске резерве на предлог 
локалног органа управе надлежног за финансије доноси општинско веће. 
 

Члан 15. 
Општинско веће је одговорно у смислу Закона о буџетском систему, за 

спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и 
примањима и расходима и издацима. 

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 
инвестиција. 

 
                                                         Члан 16. 
Председник општине/општинско веће може, у складу са чланом 22.Закона о 

буџетском систему, прописати услове, критеријуме и начин коришћења средстава од 
сопствених прихода буџетских корисника и одлучити, на предлог органа управе 
надлежног за финансије, да део јавних средстава од сопствених прихода, остварених у 
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текућој години, односно неутрошених из ранијих година, представља општи приход 
буџета у текућој години. 
 

Члан 17. 
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава 

тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани 
рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора. 

 
Члан 18. 

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2011. години по посебном акту ( 
решењу ) који доноси председник општине, на предлог надлежног органа за финансије, у 
оквиру следећих раздела: 
 

- Раздео 2 – функција 110 – апропријација – 15 и 16 – стална итекућа буџетска 
резерва 

-   Раздео 3.24 – функција 840 – апропријација - 175 – дотације осталим верским        
организацијама 
 

Члан 19. 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства 
распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та 
средства одобрена и пренета. 
 Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава 
буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода 
из тих других извора. 
 Обавезе преузете у 2010. години у складу са одобреним апропријацијама у 2010. 
години, а не извршене у току 2010. години, преносе се у 2011. годину и имају статус 
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком. 
 

    Члан 20. 
 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 21. 
 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 акта, уколико законом није друкчије прописано. 
 Преузрте обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком 
или су у супротности са Законом о буџетском систему, и не могу се извршавати на терет 
буџета. 
 

Члан 22. 
Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу 

радова сви корисници буџета треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним 
набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 116/08). 

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се 
набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије 
за 2011. годину. 
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Члан 23. 
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно 

оствареним примањима буџета. 
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по 

приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и 
минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника 
буџетских средстава. 

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

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

 
Члан 24. 

Средства распоређена за финансирање  расхода и издатака корисника буџета, 
преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним 
плановима буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање 
(копије). 

 
Члан 25. 

 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвенстирати у 
2010. 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 инвенстирања. 

 
Члан 26. 

 Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све 
кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршавање тог 
програма, и о томе обавестити скупштину општине. 
 Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности председника 
општине, а у складу са законом којим се одређује максималан број запослених у 
локалној администрацији, засновати радни однос са новим лицима до краја 2011. 
године, уколико средства потребна за 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 27. 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у 
целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за 
рад у 2011. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и 
средстава остварених по основу донација. 
 

Члан 28. 
Средства буџета и приходи које својом делатношћу остварују буџетски корисници 

распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и 
функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода 
и расхода. 

Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана 
доноси надлежни орган буџетског корисника, најкасније 30 дана по усвајању буџета. 
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Члан 29. 
 Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, 
извршење правоснажних судских одлука  и судска поравнања извршавју се на терет 
његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода. 
 

          Члан 30. 
 У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није 
постојао правни основ , средства се враћају у буџет општине. 

 
Члан 31. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни 
простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не 
плаћају закуп у 2011. Години, осим сталних трошкова неопходних за обављање 
делатности. 

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених 
рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни  
 односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију 
насталих расхода. 

Рефундација из става 2. Овог члана сматра се начином извршавања расхода, у 
складу са Законом о буџетском систему. 

 
Члан 32. 

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 ). 
 

           Члан 33. 
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.јануара 

2011. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода за 2010. годину,  
која су овим корисницима  пренета у складу са Одлуком о буџету општине Чајетина за 
2010. годину. 
 

           Члан 34. 
Изузетно, у случају да се буџету општине Чајетина из другог буџета ( Републике, 

Покрајине, друге општине ) определе актом наменска трансферна средства, укључујући 
и наменска трансферна средства  са другог нивоа власти укључујући и средства за 
надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији 
износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке о буџету, орган управе 
надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на 
основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу. 

 
Члан 35. 

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 
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добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом 
Скупштине општине и уколико тај план нису доставили управи за трезор. 

 
 
 
 

Члан 36. 
Ову  Одлуку објавити у службеном листу општине и доставити Министарству 

финансија. 
 

Члан 37. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу 

општине, а примењиваће се од 1. јануара 2011. Године. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број 401-00019/10-01 од 29.11. 2010. године 
 
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                            Скупштине општине, 
 
                                                                                                 Милоје Рајовић 
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