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С А Д Р Ж А Ј 

 
 

 

 

1. Извештај о извршењу буџета општине Чајетина у периоду 

01.01.2014 - 30.09.2014. године; 

2. Одлука о утврђивању зона пореза на имовину на територији 

општине Чајетина; 

3. Одлука о Општинском правобранилаштву општине Чајетина; 

4. Решење о усвајању Локалног плана управљања отападом; 

5. Одлука о преносу на управљање објекта бране са акумулацијом 

„Златибор“ на ЈВП „Србијаводе“ ; 

6. Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута 

Комуналног јавног предузећа „Златибор“ из Златибора; 

7. Решење о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног огласа 

занатској радњи „Пјевић“ Пјевић Крста ПР, Златибор.; 

8. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини 

непосредном погодбом Вери Туцовић из Чајетине ; 

9. Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење грађевинског 

земљишта; 

10. Одлука о ослобађању од плаћања накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта; 

11. Решење о разрешењу и именовању члана управног одбора ЈКП 

„Дубоко“ Ужице и члана надзорног одбора КЈП „Златибор“ 

Златибор; 

12. Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за отуђење 

и давање у закуп грађевинског земљишта; 

13. Закључак о продужењу рока за закључење уговора; 

14. Решење о давању сагласности на измене и допуне финансијског 

плана КЈП „Златибор“ за 2014. годину и на одлуку о задужењу; 

15. Одлука о измени одлуке о давању у закуп привремених објеката; 

16.  Закључак о утврђивању просечне цене квадратног метра 

непокретности по зонама на територији општине Чајетина. 
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1 
На основу члана 25. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист општине Чајетина'' , број 7/2008) , Скупштина општине Чајетина , на 

седници одржаној 20.новембра 2014. године, донела је 

 

 
 

 
И З В Е Ш Т А Ј  О  И З В Р Ш Е Њ У  Б У Џ Е Т А  О П Ш Т И Н Е  Ч А Ј Е Т И Н А 

у период од 01.01.2014. године до 30.09.2014. године  

 

 

 Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013), чланом 76. 

Закона дефинисана је обавеза надлежног органа локалне власти за финансије да прати извршење буџета општине, и доставља шестомесечни и 

деветомесечни извештај о извршењу буџета.  

* Одлука о буџету општине Чајетина за 2014. годину усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина од 12. децембра 2013. године. 

Утврђен је обим буџета за 2014. годину у износу од 2.009.668.000,00 динара. 

* Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2014. годину, (РЕБАЛАНС – I) од 10. фебруара 2014. године, 

износ од 2.009.668.000,00 динара мења се износом од 2.643.843.000,00 динар а. 

* Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2014. годину, (РЕБАЛАНС – II) од 23. јуна 2014. године, износ 

од 2.643.843.000,00 динара мења се износом од 2.647.570.341,00 динара. 

* Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2014. годину, (РЕБАЛАНС – III) од 18. септембра 2014. године, 

износ од 2.647.570.341,00 динара мења се износом од 2.447.000.000,00 динара. 

       * Приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине , расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине,    

утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака за наведени извештајни период: 

                      

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Планирано 

Ребаланс-III- 

Извршено 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ( 1. + 1.3. 

+ 1.4)  (класа 7+8+3+9) 
2.447.000.000,00 

 

1.196.094.233,00 

1.Укупни приходи и примања буџета од продаје нефинансијске имовине 

   = 1.1.+1.2.  (класа 7 + класа 8)   
1.544.266.652,00  

 

868.360.886,00 
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1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 
1.543.416.652,00  

 

868.323.466,00 

- буџетска средства 1.404.252.956,00 771.850.614,00 

-сопствени приходи  39.913.505,00 24.171.961,00 

- донације 16.990.000,00 9.847.201,00 

-средства од других нивоа власти-трансфери 82.260.191,00 62.453.690,00 

1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 850.000,00 37.420,00 

1.3.Пренета средства суфицит из 2013. године (класа 3) 152.733.348,00 152.733.348,00 

1.4.Примања од задуживања (класа 9) 750.000.000,00 174.999.999,00 

 2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине 

     (класа 4 + класа 5) 
2.447.000.000,00 

714.002.112,00 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 953.054.000,00 568.805.201,00 

- текући буџетски расходи    827.397.632,00   543.131.594,00 

- расходи из сопствених прихода 36.627.341,00  19.953.599,00 

- донације 7.300.000,00  2.615.521,00 

-из средстава Републике 79.860.191,00 2.745.080,00 

-из средстава суфицита 1.868.836,00 359.407,00 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у 

чему: 
1.493.946.000,00 

 

145.196.911,00 

- текући буџетски издаци 575.421.488,00 135.653.669,00 

- издаци из сопствених прихода 5.570.000,00 2.275.766,00 

- донације 9.690.000,00 7.267.476,00 

-из средстава Републике 2.400.000 ,00 0,00 

-из средстава суфицита 150.864.512,00 0,00 

-из средстава кредита 750.000.000,00 0,00 

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ  (класа7+класа8) – (класа4+класа5) 902.733.348,00 154.358.774,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62) 0,00 0,00 

Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92) 0,00 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (7+8+92) – (4+5+62) 902.733.348,00 154.358.774,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 0.00 0,00 

1. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92) 0,00 0,00 
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2. Примања од задуживања (класа 9, група 91) 750.000.000,00 174.999.999,00 

      3.   Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61) 0,00 0,00 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62) 0,00 0,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1 + 2 – 3 – 4) 750.000.000,00 174.999.999,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е   П Р И Х О Д А   И   П Р И М А Њ А 

 

Приходи и примања буџета у извештајном периоду остварени су у укупном износу од 1.196.094.233,94 динара, што представља 48,88 % 

у односу на планиране приходе буџета и то по следећим изворима финансирања: 

 

-Остварени приходи и примања из средстава буџета општине – извор финансирања - 01 у   износу од - 771.850.613,62 динара; 

-Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике – извор финансирања - 07 у   износу од - 5.879.546,00 динара ; 

-Остварени приходи и примања из средстава донација – извор финансирања - 06 у   износу од - 9.847.201,47 динара; 

-Ненаменски трансфери Републике у корист нивоа општине остварени су у износу од - 56.574.144,00 динара; 

-Сопствени приходи буџетских корисника – извор финансирања - 04 у   износу од - 24.209.381,29 динара;  

-Примања од задуживања од пословних банака у земљи – извор финансирања - 10 у   износу од-174.999.999,12 динара и 

-Пренета неутрошена средства (суфицит) из 2013. године – извор финансирања -13 у износу од - 152.733.348,44 динара. 

 

До малог процента остварења прихода у односу на планиране  је дошло из разлога што је у плану прихода планиран приход по 

основу задуживања у износу од 750.000.000,00 динара, који је у наведеном извештајном периоду  реализован у износу од 174.999.999,12 

динара, а преостали износ средстава би требао да буде пренет до краја године, како је предвиђена динамика уплате средстава по 

уговору.   
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Од укупно остварених прихода могу се истаћи следећи: 

 

- Приход од пореза на зараде остварен је у износу од 84.134.000,00 динара; 

- Приход од пореза на приходе од самосталних делатности остварен је у износу од 9.153.000,00 динара; 

- Приход од пореза на непокретности остварен је у износу од 257.000,00 динара; 

- Приход од пореза на давање у закуп покретних ствари остварен је у износу од 138.000,00 динара; 

- Приход од пореза на земљиште остварен је у износу од 3.156.000,00 динара; 

- Приход од пореза на осигурање лица остварен је у износу од 2.000,00 динара; 

- Приход од самодоприноса остварен је у износу од 58.000,00 динара; 

- Приход од пореза на остале приходе остварен је у износу од 6.295.000,00 динара; 

- Приход од пореза на приходе спортиста и спортских стручњака остварен је у износу од 304.000,00 динара; 

- Приход од пореза на приходе од имовине остварен је у износу од 71.878.000,00 динара; 

- Приход од пореза на наслеђе и поклон остварен је у износу од 810.000,00 динара; 

- Приход од пореза на капиталне трансакције (порез на пренос апсолутних права) остварен је у износу од 42.942.000,00 динара; 

- Приход од пореза и таксе на употребу и коришћење моторних, друмских и прикључних возила остварен је у износу од 4.716.000,00 

динара; 

- Приход од накнаде за коришћење добара од општег интереса (промена намене пољопривредног земљишта, загађивање животне 

средине и емисије штетних гасова) остварен је у износу од 2.930.000,00 динара; 

- Приход од боравишне таксе остварен је у износу од 34.148.000,00 динара и представља један од извора прихода из кога се финансира 

редовно пословање „Туристичке организације  Златибор“ Златибор. 

- Приход од комуналне таксе за истицање фирме остварен је у износу од 3.770.000,00 динара; 

- Приход од текућих и капиталних донација од међународних организација у корист нивоа општине остварен је у износу од 

9.847.000,00 динара, 

- Приход од ненаменских трансфера од Републике у корист нивоа општине извршен је у износу од 56.574.000,00 динара; 

- Приход од наменских трансфера од Републике у корист нивоа општине извршен је у износу од 5.879.000,00 динара; 

- Приход од камате трезора на слободна средства буџета општине Чајетина остварен је у износу од 4.078.000,00 динара; 

- Приход од накнаде за коришћење природних добара, шумског и пољопривредног земљишта остварен у износу од 122.000,00 

динара; 
- Приход од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе 

остварен је у износу од 8.243.000,00 динара; 

- Приход од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање остварен је у износу од 359.000,00 динара; 
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- Приход од накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта од физичких и правних лица остварен је у износу од 

1.901.000,00 динара; 

- Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине остварен је у износу од 8.342.000,00 

динара; 
- Приход од давања објеката у закуп остварен је у износи 6.495.000,00 динара; 

- Приход од општинских административних такси остварен је у износу од 7.995.000,00 динара; 

- Приход од накнаде за уређивање градског грађевинског земљишта остварен је у износу од 468.799.000,00 динара; 

- Приходи које својом делатношћу остварују органи и организације општине Чајетина остварени су у укупном износу од 243.000,00 

динара, 

- Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварен је у износу од 2.469.000,00 динара; 

- Приходи од добровољних трансфера физичких и правних лица остварен је у износу од 65.000,00 динара; 

- Приходи од осталих прихода у корист нивоа општине Чајетина (мешовити и неодређени приходи) остварени су у износу од 

16.299.000,00 динара; 
- Приход од меморандумских ставки за рефундацију расхода остварен је у износу од 1.837.000.00 динара; 

- Приход од продаје нефинансијске имовине остварен је у износу од 37.000,00 динара. 
 

 
 
 
 

О С Т В А Р Е Њ Е   П Р И Х О Д А   И   П Р И М А Њ А   З А   П Е Р И О Д   

 О Д   01.01.2014. Г О Д И Н Е   Д О  30.09.2014. Г О Д И Н Е 

 

Шифра  Средства 

из 

буџета 

Средтва из   

сопствених 

 извора 

Средтва из    извршење 

буџета са 

30.09.2014.год 

                   

Економске ВРСТА ПРИХОДА осталих Укупно % 

извршења 

                  

класифика

ција 

ОПИС извора                     

1 2 3 4 5 6 7 8                   

321121 Вишак прихода – суфицит 151,249,511.95 1,483,836.49   152,733,348.44 152,733,348.44 100.00                   

711111 Порез на зараде 139,000,000.00        139,000,000.00      84,134,071,27 60.53                   

 

7111121 

 Порез на приходе од самосталне 

делатности 

 

4,000,000.00      

   

4,000,000.00      

 

1,988,286.78 

 

49.71 
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711122 

Порез на приходе од самосталне делатности  

6,000,000.00 

   

6,000,000.00 

 

4,117,753.47 

 

47,53 

                  

 

711123 

Порез на приходе од самосталне делатности 

– самоопорезивање 

 

4,000,000.00 

   

4,000,000.00 

 

3,046,779.95 

 

76.17 

                  

711143  Порез на приход од непокретности 1,350,000.00        1,350,000.00      256,717.94 19.02                   

711145 Порез на приходе од давања закуп 

покретних ствари 

 

250,000.00 

   

250,000.00 

 

137,931.55 

 

55.17 

                  

711146 Порез на приход од пољопривреде и 

шумарства 

 

 10,000.00      

   

10,000.00      

 

0.00 

 

0,00  

                  

711147 Порез на земљиште 5,000,000.00        5,000,000.00      3,155,780.16 63.12                   

 

711148 

Порез на приходе од непокретности по 

решењу Пореске 

 

20,000.00 

   

20,000.00 

 

0.00 

 

0,00 

                  

 

711161 

 

Порез на приходе од осигурања лица 

 

20,000.00 

   

20,000.00 

 

2,356.18 

 

11,78 

                  

 

711181 

 

Самодопринос према зарадама запослених 

 

10,000.00 

   

10,000.00 

 

0.00 

 

0,00 

                  

 

711184 

Самодопринос  из прихода лица која се баве 

самосталном делатношћу 

 

30,000.00      

   

30,000.00      

 

-4,295.02 

 

-14.32 

                  

711191 Порез на остале приходе 13,000,000.00        13,000,000.00      6,294,932.06 48.42                   

 

711193 

Порез на приходе спортиста и спортских 

стручњака 

 

350,000.00 

   

350,000.00 

 

303,710.03 

 

86.77 

                  

 

711 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

 

173,040,000.00       

   

173,040,000.00       

 

103,434,024.37       

 

59.77  

                  

 

712112 

 

Порез на фонд зарада осталих запослених 

 

0.00 

   

0.00 

 

13.00 

 

-13,00 

                  

712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 0.00   0.00 13.00 -13,00                   

713121 Порез на имовину од физичких  лица 79,000,000.00        79,000,000.00      34,707,903.86      43.93                   

713122 Порез на имовину од правних  лица 70,000,000.00   70,000,000.00 37,169,702.17 53.10                   

 

713124 

Порез на имовину осим неизграђеног 

земљишта 

 

10,000.00 

   

10,000.00 

 

864.00 

 

8,64 

                  

713126 Порез на имовину  осим неиз.зем.воде 100,000.00   100,000.00 53,328.63 53.33                   
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713311 

 

Порез на наслеђе и поклон 

 

3,400,000.00      

   

3,400,000.00      

 

810,471.04      

 

23.84 

 На приходе од  

осигурања 

                

 

713421 

Порез на пренос апсолутних права на 

непокретности 

 

87,000,000.00      

   

87,000,000.00      

 

41,017,621.42      

 

47.15 

                  

 

713423 

Порез на пренос апсолутних права на 

половним моторним возилима 

 

3,000,000.00 

   

3,000,000.00 
 

1,924,314.94 
 

64.14 

                  

 

713 

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 

 

242,510,000.00 

   

242,510,000.00      

 

115,684,206.06      

 

47.70 

                  

 

714431 

Комунална такса за коришћење рекламних 

паноа 

 

1,000,000.00 

   

1,000,000.00 

 

0.00 

 

0.00 

                  

 

714513 

Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим 

пољо.возила и машина 

 

7,500,000.00      

   

7,500,000.00      

 

4,715,685.00 

 

62.88 

                  

 

714543 

Накнада за промену намене обрад. 

пољоп.земљишта 

 

4,000,000.00      

   

4,000,000.00      

 

2,766,109.60 

 

69.15 

                  

714552 Боравишна такса 46,000,000.00        46,000,000.00      34,147,746.53 74.23                   

 

714562 

Посебна накнада за заштиту и унапређење 

животне средине 

 

300,000.00 

   

300,000.00 

 

163,668.92 

 

54.56 

                  

 

714 

 

ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 

 

58,800,000.00      

   

58,800,000.00      

 

41,793,210.05 

 

71.08 

                  

 

716111 

Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 

 

9,000,000.00      
   

9,000,000.00      

 

3,769,610.82 

 

41.88 

                  

 

716 

 

ДРУГИ ПОРЕЗИ 

 

9,000,000.00      

   

9,000,000.00      

 

3,769,610.82 

 

41.88 

                  

 

731251 

Капиталне донације од иностраних држава у 

корист нивоа општине 

 

0,00 

  

16,800,000.00 

 

16,800,000.00 

 

9,405,482.64 

 

55.99 

                  

 

731 

 

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ 

ДРЖАВА 

 

0,00 

  

16,800,000.00 

 

16,800,000.00 

 

9,405,482.64 

 

55.99 

                  

 

732151 

Текуће донације од међународн. 

 организација у корист нивоа општине 

 

0.00 

  

       

 

0.00      

 

0,00 

 

0,00 

                  

 

732251 

Капиталне донације од међународних 

организација у корист нивоа општине 

 

190,000.00 

  

        

 

190,000.00       

 

441,718.83 

 

232.48 
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732 

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

190,000.00 

  

        

 

190,000.00      

 

441,718.83 

 

232.48 

                  

 

733151 

Ненаменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општине 

 

75,432,191.00 

          

75,432,191.00      

 

56,574,144.00 

 

75.00 

                  

 

733152 

Текући наменски трансфери од Републике у 

корист нивоа општине 

 

20,000.00 

   

20,000.00 

 

20,000.00 

 

100.00 

                  

 

733154 

Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа 

општине 

 

60,000.00 

  

4,348,000.00       

 

4,408,000.00      

 

3,459,546.00 

 

78.48 

                  

 

733251 

Капитални наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа 

општине 

 

0.00 

  

2,400,000.00 

 

2,400,000.00 

 

2,400,000.00 

 

100.00 

                  

 

733 

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 

 

75,512,191.00 

  

6748,000.00       

 

82,260,191.00       

 

62,453,690.00 

 

75.92 

                  

 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (731 + 732 + 

733 ) 

 

75,702,191.00 

  

23,548,000.00       

 

99,250,191.00       

 

72,300,891.47 

 

72.85 

                  

 

741151 

Приходи буџета општине од камата на 

средства консолидованог рачуна трезора 

укључена у депозит банака 

 

5,000,000.00      

   

5,000,000.00  

 

4,078,131.25 

 

81.56 

                  

741511 Накнада за коришћење мин.сировина 10,000.00        10,000.00      0,00 0,00                   

741513 Накнада за посечено дрво 10,000.00   10,000.00 0,00 0,00                   

 

741526 

Накнада за коришћење шума и шумског 

земљишта 

 

200,000.00      

   

200,000.00      

 

122,480.05 

 

61.24 

                  

 

741531 

Комунална такса за коришћење простора на 

јавним површинама или испред пословног 

простора у пословне сврхе 

 

 

19,500,000.00      

   

 

19,500,000.00      

 

 

8,243,266.00 

 

 

42.27 

                  

 

741532 

Комунална такса за коришћење простора за 

паркирање 

 

1,000,000.00 

   

1,000,000.00 

 

358,546.80 

 

35.85 

                  

 

741534 

Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 

 

4,000,000.00      

   

4,000,000.00      

 

1,900,562.80 

 

47.51 

                  

741569 Сливна водна накнада од правних лица 30,000.00   30,000.00 54.99 0.18                   
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741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 29,750,000.00      29,750,000.00      14,703,041.89 49.42 

 

742151 

 

Приходи од продаје добара и услуга 

 

0.00 

 

11,928,504.51 

 

0.00 

 

11,928,504.51 

 

8,342,390.83 

 

69.94 

                  

 

742152 

Приход од давања у закуп , односно на 

коришћење непокретности у државној 

својини које користи ЈЛС 

 

5,000,000.00      

 

7,000,000.00 

 

 0.00 

 

12,000,000.00       

 

6,440,124.18 

 

53.67 

                  

 

742154 

Накнада по основу конверзије права 

коришћења у право својине 

 

4,500,000.00 

   

4,500,000.00 

 

4,092,652.00 

 

90.95 

                  

 

742251 

 

Општинске административне таксе 

 

11,520,956.05      

   

11,520,956.05      

 

7,995,433.85 

 

69.40 

                  

 

742253 

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 

 

852,932,000.00      

   

852,932,000.00      

 

468,799,148.68 

 

54.96 

                  

 

742351 

Приходи које својом делатношћу остваре 

органи и организације општина 

 

500,000.00      

 

115,000.00 

  

615,000.00      

 

297,661.50 

 

48.40 

                  

 

742 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 

УСЛУГА 

 

874,452,956.05      

 

19,043,504.51 

 

0.00 

 

893,496,460.56       

 

495,967,411.04 

 

55.51 

                  

 

743324 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје 

 

5,000,000.00      

   

5,000,000.00      

 

2,353,322.10 

 

47.07 

                  

 

743351 

Приходи од новчаних казни изречених у 

прекршајном поступку за прекршаје  

прописане актом СО 

 

350,000.00      

   

350,000.00      

 

115,700.00 

 

33.06 

                  

 

743 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 

 

5,350,000.00      

   

5,350,000.00      

 

2,469,022.10 

 

46.15 

                  

744151 Текући добровољни трансфери од физичких 

и правних лица у корист нивоа општине 

 

0.00 

 

70,000.00 

  

70,000.00 

 

65,110.69 

 

93.02 

                  

 

744 

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

 

0.00 

 

70,000.00 

  

70,000.00 

 

65,110.69 

 

93.02 

                  

 

745151 

 

Остали приходи у корист нивоа општине 

 

11,000,000.00      

 

18,300,000.00 

  

29,300,000.00       

 

16,300,294.45  

 

55.63  

                  

 

745 

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 

 

11,000,000.00      

 

18,300,000.00 

  

29,300,000.00       

 

16,300,294.45 

 

55.63 

                  

 

771111 

 

Меморандумске ставке 

 

170,000.00      

 

2,300,000.00 

 

  

 

2,470,000.00       

 

1,327,672.41 

 

53.75 
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771 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

 

170,000.00      

 

2,300,000.00 

 

  

 

2,470,000.00       

 

1,327,672.41 

 

53.75 

                  

 

772111 

 

Меморандумске ставке 

 

180,000.00 

 

200,000.00 

  

380,000.00 

 

508,958.03 

 

133.94 

                  

 

772 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

 

180,000.00 

 

200,000.00 

 

  

 

380,000.00 

 

508,958.03 

 

133.94 

                  

 

813151 

Примања од продаје основних средстава  

50,000.00      

   

50,000.00      

 

0,00 

 

0,00 

                  

 

813 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

 

50,000.00      

   

50,000.00      

 

0,00 

 

0,00 

                  

 

823151 

Примања од продају робе за даљу продају у 

корист нивоа општине 

 

0.00 

 

800,000.00 

  

800,000.00 

 

37,420.00 

 

4.68 

                  

 

823 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 

ДАЉУ ПРОДАЈУ 

  

800,000.00 

  

800,000.00 

 

37,420.00 

 

4.68 

                  

 

911451 

Примања од задуживања од пословних 

банака у земљи 
 

750,000,000.00 
   

750,000,000.00 
 

174,999,999.12 
 

23.33 

                  

 

911 

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ 

ЗАДУЖИВАЊА 

 

750,000,000.00 

   

750,000,000.00 

 

174,999,999.12 

 

23.33 

                  

  

УКУПНИ ПРИХОДИ  

 

2,381,254,659.00      

 

42,197,341.00 

 

23,548,000.00       

 

2,447,000,000.00       

 

1,196,094,233.94 

 

48.88 

                  

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е    Р А С Х О Д А    И    И З Д А Т А К А 

 

Раходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2014. године до 30.09.2014. године извршени су у укупном износу 714,002,111.73 динара, 

што представља 29.18% у односу на план дефинисан Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету (ребаланс III) за 2014. годину и то по 

следећим изворима финансирања: 

 

- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета општине – извор финансирања 01- у укупном износу од 678,785,263.10     динара; 

- Извршени су расходи и издаци из средстава буџета Републике – извор финансирања 07- у укупном износу од 2,745,080.42 динара;   

      - Извршени су расходи и издаци из средстава донација – извор финансирања 06 – у   износу од - 9,882,996.55 динара;   

      - Извршени су расходи и издаци из сопствених прихода – извор финансирања 04-  у   износу од - 22,229,364.96 динара и  

      -    Извршени су расходи и издаци из средстава суфицита – извор финансирања 13 – у износу од - 359.406,70 динара. 
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ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ЕКОНОМСКОЈ И ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

 

 Средства за рад Извршних и законодавних органа-функција 110 – раздео 1. глава 1.00 – Скупштина општине – извршена су у 

износу од 9.457.841,19 динара, односно 66.23 % у односу на план, и то по следећим врстама трошкова: 
 

Конто О  п  и  с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 2.700.000,00 1.818.019,91 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених  1.818.019,91 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 484.000,00 325.425,59 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  206.101.26  

412200 Допринос за здравствено осигурање  105.689.17  

412300 Допринос за незапослене  13.635.16  

413000 Накнаде у натури 10.000,00 0,00 

414000 Социјална давања запосленима 35.000,00 0,00 

415000 Накнаде трошкова за запослене – превоз 40.000,00 17.900,00 

415100 Накнада трошкова превоза за запослене  17.900,00 

417000 Посланички додатак 6.550.000,00 4.445.275,74 

417100 Посланички додатак  4.445.275,74 

421000 Стални трошкови 51.000,00 0,00 

422000 Трошкови путовања 150.000,00 23.452,00 

422100 Трошкови службених путовања у земљи  23.452,00 

422200 Трошкови службених путовања у иностранство  0,00 

423000 Услуге по уговору 3.000.000,00 2.314.301.16 

423400 Услуге информисања  350.000,00 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство  289.647,00 

423700 Репрезентација  966.344,17 

423900 Остале опште услуге  708.309,99 

425000 Текуће поправке и одржавање 250.000,00 172.334,21 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме  172.334,21 
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426000 Материјал 1.000.000,00 341.132.58 

426100 Административни материјал (канцеларијски)  7.000,08 

426400 Материјал за саобраћај – гориво  319.732.50 

426900 Материјал за посебне намене  114.400,00 

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000,00 0,00 

    

 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ : 14.280.000,00 9.457.841,19 

    

 
 

 Средства за рад Извршних и законодавних органа – функција 110 – раздео 2. – глава 2.00 – Председник  општине и општинско веће -  

извршена су у износу од 8.303.017,93 динара што представља 64.64 % у односу на планиране расходе и односе се на трошкове редовног пословања, 

и то по следећим врстама; 

 

Конто О  п  и   с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 5.460.000,00 3.602.953,12 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених  3.602.953,12 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 978.000,00 644.928,65 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  407.913.53  

412200 Допринос за здравствено осигурање  209.992,97  

412300 Допринос за незапослене  27.022,15  

413000 Накнаде у натури 20.000,00 3.220,00 

413100 Накнаде у натури  3.220,00 

414000 Социјална давања запосленима 35.000,00 0,00 

415000 Накнаде трошкова за запослене – превоз 90.000,00 55.280,00 

415100 Накнада трошкова превоза за запослене  55.280,00 

421000 Стални трошкови 150.000,00 41.792,53 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  3.069,49 

421400 Услуге комуникације  38.723,04 

421500 Трошкови осигурања  0,00 

422000 Трошкови путовања 500.000,00 130.622,47 

422100 Трошкови службених путовања у земљи  78.869,54 

422200 Трошкови службених путовања у иностранство  51.752,93 
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423000 Услуге по уговору 4.500.000,00 3.130.465,10 

423400 Услуге информисања  132.000,00 

423500 Стручне услуге  1.066.685,51 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство  547.428,00 

423700 Репрезентација  501.823,11 

423900 Остале опште услуге  882.528,48 

425000 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 175.943,58 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме  175.943,58 

426000 Материјал 900.000,00 517.582,48 

426100 Административни материјал  11.342,02 

426300 Maтеријал за образовање и усавршавање запослених  7.590,00 

426400 Материјал за саобраћај  492.860,46 

426600 Материјал за образовање, културу, спорт  0,00 

426900 Материјал за посебне намене  5.790,00 

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 12.000,00 0,00 

    

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2.00 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ : 

 

12.845.000,00 

 

8.303.017,93 

    

 

 Средства за рад Општинског јавног правобранилаштва – раздео 4. глава 4.00 – функција 330 – Општинско јавно правобранилаштво -  

извршена су у износу од 1.622.653,55 динара, односно 52.85 % у односу на план буџета и односе се на трошкове редовног пословања општинског 

јавног правобранилаштва, и то по следећим врстама трошкова: 

 

Конто О  п  и   с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 2.006.399,00 1.190.796,67 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених  772.891,39 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 360.000,00 213.152,58 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  134.486,18 

412200 Допринос за здравствено осигурање  69.735,42 

412300 Допринос за незапослене  8.930,98 

414000 Социјална давања запосленима 120.000,00 0,00 

415000 Накнаде трошкова за запослене – превоз 70.000,00 35.401,90 
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415100 Накнада трошкова превоза за запослене  35.401,90 

421000 Стални трошкови 50.000,00 10.000,00 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  10.000,00 

422000 Трошкови путовања 80.000,00 29.690,00 

422100 Трошкови службених путовања у земљи  29.690,00 

423000 Услуге по уговору 175.000,00 87.668,40 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство  69.150,00 

423700 Репрезентација  18.518,40 

424000 Специјализоване услуге 20.000,00 0,00 

425000 Текуће поправке и одржавање 20.000,00 0,00 

426000 Материјал 138.601,00 55.944,00 

426100 Административни материјал  37.266,00 

426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених  18.678,00 

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000,00 0,00 

512000 Машине и опрема 20.000,00 0,00 

    

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4.00 – ОПШТИНСКО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 

3.070.000,00 

 

1.622.653,55 

 

- Средства за рад Органа управе – раздео 3. – глава 3.00 – функција 130 -  Општинска управа – извршена су у износу од 105.119.138,37 динара, 

односно 42.60% у односу на план (по свим изворима финансирања) и то по следећим трошковима: 

 

Конто О  п  и  с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 49.100.000,00 26.894.428,39 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених   26.894.428,39 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 8.789.000,00 4.814.937,12 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  3.031.281,38 

412200 Допринос за здравствено осигурање  1.580.933,88 

412300 Допринос за незапослене  202.721,86 

413000 Накнаде у натури 20.000,00 4.437,00 

413100 Накнаде у натури  4.437,00 

414000 Социјална давања запосленима 1.500.000,00 351.878,17 

414100 Исплата накнада за време одсуствовања са посла  289.721,17 
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414300 Отпремнине и помоћи  62.157,00 

414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице  0,00 

415000 Накнаде трошкова за запослене – превоз 1.800.000,00 1.091.820,32 

415100 Накнада трошкова превоза за запослене  1.091.820,32 

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 270.000,00 255.528,00 

416100 Награде за запослене и остали посебни расходи (јубиларне)  255.528,00 

421000 Стални трошкови 13.000.000,00 8.425.698,75 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  1.213.108,69 

421200 Енергетске услуге  4.602.559,96 

421300 Комуналне услуге  260.657,87 

421400 Услуге комуникације  1.855.482,09 

421500 Трошкови осигурања  302.427,32 

421600 Закуп имовине и опреме  191.462,82 

422000 Трошкови путовања 500.000,00 155.199,02 

422100 Трошкови службених путовања у земљи  136.158,40 

422200 Трошкови службених путовања у иностранство  19.040,62 

423000 Услуге по уговору 21.000.000,00 11.860.152,31 

423100 Административне услуге  92.031,64 

423200 Компјутерске услуге  1.236.252,18 

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених  192.050,01 

423400 Услуге информисања  2.096.429,76 

423500 Стручне услуге  3.135.263,78 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство  158.410,00 

423700 Репрезентација  123.360,00 

423900 Остале опште услуге  4.826.354,94 

424000 Специјализоване услуге 9.700.000,00 3.384.876,86 

424200 Услуге образовања, културе и спорта  410.000,00 

424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске   734.451,98 

424900 Остале специјализоване услуге  2.240.424,88 

425000 Текуће поправке и одржавање 1.972.462,00 886.100,43 

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  116.248,00 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме  769.852,43 

426000 Материјал 7.000.000,00 3.917.551,48 

426100 Административни материјал (канцеларијски)  1.027.404,81  
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426300 Материјал за усавршавање и образовање запослених  147.782,81  

426400 Материјал за саобраћај  1.753.685,85  

426700 Медицински материјал  32.282,40 

426800 Материјал за одржавање хигијене  187.669,00 

426900 Материјал за посебне намене  768.726,61 

472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 6.000.000,00 4.105.000,00 

472700 Накнада из буџета за образовање, културу, науку  4.105.000,00 

481000 Дотације невладиним организацијама 1.000.000,00 485.146,22 

481900 Дотације политичким странкама  485.146,22 

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.500.000,00 871.564,63 

482100 Остали порези  382.016,63 

482200 Обавезне таксе  489.548,00 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 4.500.000,00 2.975.365,04 

483100 Новчане казне и пенали по решењу судова  2.975.365,04 

484000 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем.непо. 30.581.293,03 11.660.853,03 

484100 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем.непо.  11.660.853,03 

 

485000 

Накнада штете за повреду или штету насталу од стране 

држ.орг. 

 

21.000.000,00 

 

8.866.286,38 

485100 Накнада штете за повреду или штету насталу од стране држ.орг.  8.866.286,38 

499000 Резерва 6.310.706,97  

499111 Стална резерва 1.300.946,60  

499121 Текућа резерва 5.009.760,37  

    

  УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – класа 4: 185.543.462,00 91.006.823,15  

    

511000 Зграде и грађевински објекти 28.500.000,00 8.935.365,09 

511200 Изградња зграда и објеката  7.952.396,29  

511300 Капитално одржавање зграда и објеката  94.168,80 

511400 Пројектно планирање  888.800,00 

512000 Машине и опрема 31.000.000,00 3.531.390,13 

512200 Административна опрема  2.496.780,00 

512500 Медицинска и лабараторијска опрема  580.573,57 

512900 Моторна, непокретна и немоторна опрема  454.036,56 

513000 Остале некретнине и опрема 20.000,00 0,00 
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515000 Нематеријална имовина 1.700.000,00 1.645.560,00 

515100 Нематеријална имовина  1.645.560,00 

    

 УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ИЗДАТКЕ –класа 5: 61.220.000,00 14.112.315,22 

    

 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 – ОПШТИНСКА УПРАВА 246.763.462,00 105.119.138,37  

 

 Средства везана за јавни дуг (раздео 3.00  – Трансакције везане за јавни дуг) извршена су у износу од 0,00 динара, из разлога што је прва транша 

кредита у износу од 174.999.999,12 динарауплаћена 30.09.2014. године, па нисмо  у  извештајном периоду имали трошкова везаних за отплату 

каматеи остале трошкове задуживања; 

 

Конто О  п  и  с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета    

441000 Отплата домаћих камата 19.000.000,00 0,00 

441400 Отплата камата домаћим пословним банкама  0,00 

444000 Пратећи трошкови задуживања 4.000.000,00 0,00 

444200 Остали пратећи трошкови задуживања  0,00 

       

   УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.01 – ТРАНСАКЦИЈЕ 

ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ 

 

23.000.000,00 

 

0,00  

       

 

 Средства за социјалну заштиту – функција 090 –глава 3. раздео 3.00 – Центар за социјални рад- извршена су у укупном износу од 7.750.972,62 

динара, односно  83.27 % од укупно планираних средстава; 

 

Kонто O  п  и  с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета 

463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 9.258.000,00  

421000 Стални трошкови 200.000,00 79.757,41 

421100 Трошкови платног промета  64.168,41  

421400 Трошкови телефона  3.672,20 

421500 Tрошкови осигурања  11.916,80 

423000 Услуге по уговору 315.000,00 112.283,18 

423900 Остале опште услуге  112.283,18 
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426000 Материјал 160.000,00 76.563,58 

426300 Стручна литература за потребе запослених  33.800,00 

426400 Трошкови горива  42.763,58 

472000 Остале накнаде из буџета 8.583.000,00 7.482.368,45 

472300 Накнада из буџета за децу и породицу – „Зрачак“ 125.000,00 124.768,45 

472900  Једнократне новчане помоћи по решењу центра 3.050.000,00 1.979.600,00 

472900  Једнократне новчане помоћи – ТБР 5.408.000,00 5.378.000,00 

463200 Капитални трансфери другим нивоима власти 50.000,00 0,00 

    

   УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 –  ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД 

 

9.308.000,00 

 

7.750.972,62 

 

 Средства за финасирање социјалне заштите – функција 040 – раздео 3.  – глава 3.00 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – извршена  су 

у укупном износу од 19.904.675,28  динарa, односно  48.73% од укупно планираних средстава   и то по следећим врстама трошкова: 

 

Конто О  п  и  с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета 

 

472000 

Новчана накнада за децу и породицу-прворођено, 

другорођено, трећерођено и свако наредно, вантелесну 

оплодњу 

 

6.500.000,00 

 

3.071.190,47 

 472311 Накнада из буџета за децу и породицу – родитељски додатак  3.071.190,47  

472000 Остале накнаде из буџета 550.000,00 497.142,86  

472900 Једнократне новчане помоћи   119.047,62 

 

472000 

Пројекат „Помоћ у кући“, пројекат „Зрачак“, превоз 

пензионера и остале накнаде за социјалну заштиту 

 

14.100.000,00 

 

5.641.922,48 

472811 Помоћ у кући  1.999.789,03  

472311 Зрачак  1.579.405,45 

472811 Превоз пензионера  472.489,90 

 

472811 

ТБР-Новчана помоћ за породицу Ћалдовић, Ћирковић и 

Петронијевић и Митровић за побољшање услова становања и 

живота 

   

1.590.238,10 

472000 Остале накнаде из буџета  400.000,00 145.175,00  

 

472717 

Накнада за исхрану и смештај ученика Ристивојевић Данијела у 

дом 

  

145.175,00 
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472000 Остале накнаде из буџета 19.300.000,00 10.549.244,47 

472718 Превоз ученика  10.594.244,47 

   УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 –  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

НЕКВАЛИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ   

 

40.850.000,00 

 

19.904.675,28  

 

 

 Средства за Социјалну заштиту неквалификовану на другом месту – функција 070- раздео 3.  – глава 3.00 – Црвени крст – извршена су у 

износу од  1.359.741,21 динара, односно 67.99% од укупно планираних средстава (2.000.000,00) за ту функцију и коришћена су за финансирање 

редовних активности   Црвеног крста:  

 

 Средства за безбедност – функција 320 -  раздео 3.  – глава 3.00 – Ватрогасно друштво – извршена су у износу од 715.198,68 динара, односно 

78.59% од укупно планираних  средстава (910.000,00), утрошена су за изградњу гаражног простора, опремање пословних просторија и организацију 

регионалног тамичења јуниора добрвољног ватрогасног друштва на Златибору ; 

 

 Средства за економске послове – функција 420 – раздео 3. – глава 3.00 – пољопривреда, шумарство, лов и риболов – извршена су  у износу од 

27.562.374,33 динара, односно 78.75% од укупно планираних средстава (35.000.000,00) за ту функцију и то по следћим врстама трошкова; 

 

конто о  п  и  с Планирано 

Ребаланс - III 

Извршено из 

средстава буџета 

423000 Услуге по уговору 150.000,00 0,00 

423900  Остале опште услуге      

424000 Специјализоване услуге 850.000,00 0,00 

424900 Остале специјализоване услуге      

451000 Субвенције  33.500.000,00 13.020.245,96 

451100 Субвенције за накнаду штете за угинућа домаћих животиња 3.000.000,00  2.448.200,00 

451100 Субвенције ПД Златиборски еко-аграр 31.000,000,00 25.114.174,33 

   УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420 –  ПОЉОПРИВРЕДА, 

ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ   

 

35.000.000,00 

 

27.562.374,33  

 

 

  Средства за финасирање текућих субвенција ПД за развој пољопривреде „Златиборски Еко-аграр“ ДОО  - раздео 3.  – глава 3.00 – функција 

420 – пољопривреда , шумарство, лов и риболов   - извршена су у износу од 25.114.174,33 динара, односно 81.01% од укупно планираних 

средстава буџета (31.000.000,00) за ту намену и коришћена су за финансирање програма   из области пољопривреде и финансирање редовне  

делатности ПД Златиборски Еко-аграр, и то по следећим врстама трошкова: 
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- за зараде и накнаде запослених   – 5.819.337,11 динара; 

- за трошкове репрезентације – 102.492,00 динара; 

- за трошкове редовног пословања (телефона, стручна литература, усавршавање запослених) – 158.377,96 динара  

- за трошкове рекламе и пропаганде – 601.531,10 динара; 

- за трошкове канцеларијског материјала – 157.252,10 динара; 

- за трошкове осигурања опреме и запослених – 32.400,00 динара; 

- за трошкове организације манифестација (пршутијаде, ракијаде) – 250.160,00 динара; 

- за остале трошкове подршке у оквиру субвенција – 792.668,00 динара; 

- за регресирање рачуна за набавку оваца и коза уведених у матичну евиденцију – 1.747.892,45 динара; 

- за регресирање рачуна за набавку назимица уведених у матичну евиденцију – 86.000,00 динара; 

- за регресирање осигурања пољопривредних усева и животиња – 686.083,00 динара; 

- за регресирање набавке крава и јуница уведених у матичну евиденцију – 3.049.072,13 динара; 

- за регресирање откупа телади – 700.000,00 динара; 

- за подршку удружењима – 493.958,96 динара; 

- за регресирање рачуна за осемењавање крава – 3.900.000,00 динара; 

- за регресирање рачуна за набавку сертификованих садница воћа и семена житарица и крмног биља – 1.074.362,30 динара; 

- за регресирање рачуна за набавку система за наводњавање – 579.674,34 динара; 

- за регресирање набавке пољопривредне механизације и опреме – 1.671.397,52 динара; 

- за регресирање набавке опреме за пластенике и заштитних мрежа у воћарству – 101.227,09 динара; 

- за регресирање рачуна за набавку расхладних уређаја за млеко (лактофриза) – 1.650.341,80 динара; 

- за набавку службеног аутомобила – 1.459.946,47 динара; 

 

 Средства за текуће и капиталне трансфере за примарну здравствену заштиту  – функција 760 – Дом здравља Чајетина-раздео 3. – глава – 3.00 

– извршена су у износу  од 2.046.288,80 динара, односно 36.22% од укупно планираних средстава (5.650.000,00) за ту функцију, средства су 

коришћена за накнаду за рад медицинског особља у време туристичке сезоне на Златибору, утврђивање смрти лица и стручна саветовања запослених 

и за текуће поправке и одржавање опреме и то по следећим врстама трошкова: 

 

Конто О  п  и  с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета 

 

464100 

Текући трансфери организацијама обавезног социјалног 

осигурања 

 

3.950.000,00 

 

2.021.320,80 

414000 Социјална давања запосленима 150.000,00 0,00 

421000 Стални трошкови 50.000,00 0,00 

423000 Услуге по уговору 450.000,00 122.550,00 

423300  Услуге образовања и усавршавања запослених   122.550,00  
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424000 Специјализоване услуге  2.800.000,00 1.741.777,80 

424100 Услуге прегледа и вакцинације  15.097,12 

424300 Медицинске услуге  1.726.680,68 

425000 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 156.993,00 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме  156.993,00 

426000 Материјал 100.000,00 0,00 

    

 

464200 

Капитални трансфери организацијама обавезног социјалног 

осигурања 

 

1.700.000,00 

 

24.968,00 

512000 Машине и опрема 1.700.000,00   

512200 Намештај  24.968,00 

   

 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760 – ДОМ ЗДРАВЉА ЧАЈЕТИНА   

 

6.605.632,00 

 

2.046.288,80 

 

 Средства за финансирање рада хуманитарних и друштвених организација и удружења грађана – функција 840 -   раздео 3.  – глава 3.00 – 

Дотације осталим непрофитним институцијам -  извршена су у укупном износу од  4.592.315,82 динара, што представља 68.54 % од укупно 

планираних средстава (6.700.000,00) за ту функцију и коришћена су за финансирање редовних активности и програма хуманитарних и друштвених 

организација, удружења грађана, која су учествовала на конкурсу и са којима је закључен уговор о финансирањуи то: 

 

Конто О  п  и  с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета 

481000 Дотације невладиним организацијама 6.700.000,00 4.592.315,82 

 

481941 

Дотације хуманитарним и друштвеним организацијама и 

удружењима грађана 

  

  

   Ловачко удружење 300.000,00 300.000,00 

    Удружење ЦМОК-Центар младих организованих креативаца 100.000,00 50.000,00   

   Удружење грађана Е зона 300.000,00 300.000,00  

  Туристичко удружење Јабланица 400.000,00 400.000,00  

  Међуопштинска организација савеза слепих Србије-Ужице 80.000,00 35.000,00  

  Савез глувих и наглувих 80.000,00 41.017,49  

  Савез цивилних инвалида рата 80.000,00 41.899,60  

  Удружење бораца  НОР-а 80.000,00 42.511,61  

  Удружење параплегичара Златиборског округа 70.000,00 48.914,37  

 Удружење пчелара Златибор  150.000,00 150.000,00  
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 Удружење пензионера Чајетина  1.000.000,00 687.880,00  

 Туристичко удружење Гостиље 300.000,00 300.000,00  

 КУД Чајетина  600.000,00 355.000,00  

 Омладинско удружење Сердар  300.000,00 300.000,00  

 Удружење дистрофичара Златиборског округа  100.000,00 100.000,00  

 Туристичко удружење Грабовица  300.000,00 200.000,00  

 Удружење родитеља деце са инвалидитетом 70.000,00 70.000,00 

 Туристичко удружење Сирогојно – Буквица 650.000,00 273.510,56 

 Изворна певачка група   Златибор –Рожанство 100.000,00 50.000,00 

 Удружење инклузија особа са инвалидитетом Чајетина 850.000,00 300.000,00 

 Удружење мултипле склерозе 100.000,00 56.582,19 

 Удружење грађана Златиборски круг 140.000,00 140.000,00 

 Еколошко удружење Златни бор 50.000,00 0,00 

 Удружење предузетника 200.000,00 200.000,00 

 Удружење за културу, туризам и спорт Змајевац-Рожанство 300.000,00 150.000,00 

   

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ  840 – УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  

 

6.700.000,00 

 

4.592.315,82 

 

 

 Средства за дотације верским заједницама - функција 840-раздео3.-глава 3.00 – Верске заједнице - извршена су у износу од 993.590,00 динара, 

односно 39.74% од укупно планираних средстава (2.500.000,00) за ту функцију, и то следћим верским организацијама: 

1. Црквеној општини Шљивовица је пренето 493.610,00 динара за реконструкцију пода и плафона на цркви у Горњој Шљивовици; 

2. Црквној општини Сирогојно пренето је 499.980,00 динара за ограђивање цркве и штампање монографије поводом обележавања 250 година 

Храма Светих апостола Петра и Павла. 

 

* Средства за заштиту и унапређење животне средине – функција 550 – раздео 3.  – глава 3.00   – Буџетски фонд за заштиту животне средине- 

извршена су у износу од  635.996,50  динар, односно 63.60% од укупно планираних средстава (1.000.000,00) за ту функцију, и највећим делом се 

односе на услуге мерења полена ;  

 

 Средства за финансирање Одсек за привреду и привредни развој извршена су (по свим изворима финансирања) у износу од 253.101.607,55 

динара, односно 15.88% од укупно планираних средстава (1.593.989.000,00) и то на следећи начин: 

 

 Средства за финансирање функције 620 – Развој заједнице – раздео 3. – глава 3.00 – извршена су у износу од 51.923.510,18 динара, односно 

48.77% од планираних средстава (106.460.000,00) за ту функцију и то по следећим врстама трошкова: 
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Конто О  п  и  с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета 

424000 Специјализоване услуге 1.200.000,00 817.423,00 

424600 Геодетске услуге   817.423,00  

426000 Материјал  1.500.000,00 1.107.659,28  

426400 Материјал за собраћај – гориво  1.107.659,28 

511000 Зграде и грађевински објекти 119.200.000,00 49.998.427,90 

511200 Изградња путева и улица  49.998.427,90 

    

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 –  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ   

 

121.900.000,00 

 

51.923.510,18  

 

*    Средстав за капиталне издатке (класа-5) у износу од 49.998.427,90 динара   утрошени су за : 

 

1. Изградња улице Јованке Јефтановић на Златибору – 12.571.582,17 динара; 

2. Асфалтирање пута од кружног тока ка Насељу Потоци – 16.881.646,80 динара; 

3. Информациони панои, летњиковци, путокази – 2.588.520,00 динара; 

4. Пут Јефтовића поток – цигла – 6.195.390,89 динара; 

5. Аутобуска стајалишта – 2.088.450,00 динара; 

6. Изградња путева – 9.672.838,04 динара. 

 

 Средства за финансирање функције 460 – Комуникација -  раздео 3. – глава 3.00 – извршена су   у износу од 157.025.035,02 динара, односно 

11.61% од укупно планираних средстава (1.353.029.000,00) за ту функцију и то по следећим врстама трошкова: 

 

Конто О  п  и  с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета 

423000 Услуге по уговору 2.450.000,00 1.447.615,06 

423200 Компјутерске услуге   159.129,26 

423500 Стручне услуге  250.857,80  

423900 Остале опште услуге  1.037.628,00  

424000 Специјализоване услуге 139.700.000,00 94.064.511,98 
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424500 Услуге одржавања јавних површина   92.480.511,98   

424900 Остале специјализоване услуге  1.584.000,00  

425000 Текуће поправке и одржавање 74.900.000,00 46.894.593,89 

425100 Текуће поправке и  одржавање зграда и објеката   46.894.593,89 

451000 Субвенције јавним предузећима – ЈКП „Дубоко“ 19.704.000,00 14.213.316,09 

451200 Текуће субвенције јавним предузећима – ЈКП „Дубоко“ 16.544.000,00 13.277.011,18 

451100 Капиталне субвенције јавним предузећима – ЈКП „Дубоко“ 3.160.000,00 936.304,91 

511000 Изградња гондоле (пројекат, радови, опрема) 1.116.275.000,00 404.998,00 

511200 Изградња гондоле  404.998,00 

    

    

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460- КОМУНИКАЦИЈА  

 

1.353.039.000,00 

 

157.025.035,02  

 

 

      *  Средства у износу од 94.064.511,98 динар, намењена за одржавање јавних површина, утрошена су: 

 

-  за чишћење смећа по МЗ – 8.026.492,80 динара; 

- за чишћење дивљих депонија – 1.933.200,00 динара; 

-  за  зимско одржавање путева – 2.582.325,93 динара; 

-  за набавку каменог агрегата – 377.487,00 динара; 

-  за прање улица -   2.380.517,05 динара;  

-  за депоновање и превоз кабастог отпада -  3.225.364,60 динара;  

- за набавку горива за чишћење по МЗ -303.755,22 динара; 

- за интерветно чишћење снега – 268.325,00 динара; 

- за набавку соли за подасипање путева – 1.142.671,92 динара; 

- за набвку постоља за контејнере – 1.632.000,00 динара; 

- за зимско одржавање путева по Уговорима -22.436.522,62 динара; 

- за набавку и израду жандињера, клупа, справа за вежбање, путоказа -  715.000,00 динара; 

- за набавку хортикултурног материјала – 868.658,00 динара; 

- за израду елабората о резервама подземних вода – 1.584.000,00 динара; 

- за одржавање и уређење јавних површина – 40.026.811,20 динара; 

- за набавку урбаног материјала – 6.561.380,64 динара. 

 

 Средства у износу од 46.894.593,89 динара, намењена за текуће поправке и одржавање утрошена су: 
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-  за летње одржавање путева 14.934.183,79 динара; 

-  за хоризонталну и вертикалну сигнализацију -  2.181.710,85 динара; 

-  за одржавање путева по Уговорима – 25.534.466,25  динара; 

-  за остале радове на одржавању путева – 4.244.233,00 динара. 

 

      *    Средства за изградњу гондола у износу од 404.998,00 динара, утрошена су за израду катастарско-топографског плана, процену вредности парцеле;  

 

 Средства за финансирање функције 630 – Водоснадбевање – раздео 3.  – глава 3.00 –   извршена су у износу од 34.322.287,81 динар, односно 

35.13% од укупно планираних средстава (97.700.000,00) за ту функцију и то по следећим врстама трошкова: 

  

  

Конто О  п  и  с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета 

425000 Текуће поправке и одржавање 10.300.000,00 7.891.477,36 

425100 Текуће поправке и одржавање водовода  7.891.477,36 

511000 Изградња примарних водовода, колектора  87.400.000,00 26.430.810,45 

511100 Куповина пословног простора   1.296.536,44 

511200 Изградња водовода  25.134.274,01 

    

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630- ВОДОСНАДБЕВАЊЕ   

 

97.700.000,00 

 

34.322.287,81  

 

 Средства у износу од 26.430.810,45 динара су   утрошена за изградњу водовода и канализације, и то: 

 

- за водовод средња зова -  2.984.608,30 динара; 

-     за водовод Рибница -   1.180.216,96 динара; 

-     за водовод у Сирогојну -  1.781.224,31 динар ; 

-     за канализацију крака код Цркве на Златибору -  464.116,80 динара; 

-     за израду елабората о резервама подземних вода -  1.272.000,00 динара; 

-     за израду пројекта снадбевања водом Смиљанићи у Љубишу -  514.800,00 динара; 

-     за изградњу водовода на Камаљу -  7.082.356,98 динара; 

-     за изградњу Водовода у Алином Потоку -    564.274,56 динара;  

-     за израду пројектне документације за канализацију у насељу Потоци – 720.000,00 динара; 

- за израду станице за препумпавање канализације у Зови – 5.099.834,74 динара; 

- за изградњуводовода Церово-Крива река – 1.555.624,32 динара; 

- за изградњу водовода Обудоевица – 1.915.217,04; 
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- за куповину зграда – 1.296.536,44 динара. 

  

 Средства за финансирање функције 640 – Улична расвета – раздео 3. – глава 3.00  – извршена су у износу 9.830.774,54 динара, односно 26.71% 

од укупно планираних средстава  (36.800.000,00) за ту функцију и највећим делом се односе на утрошак електричне енергије за јавну расвету и 

одржавање јавне расвете: 

 

Конто О  п  и  с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета 

421000 Стални трошкови 15.000.000,00 8.039.822,24 

421200 Трошкови електричне енергије (расвета)  8.039.822,24 

425000 Текуће поправке и одржавање 3.000.000,00 1.089.952,70 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме  1.089.952,70 

511000 Изградња уличне расвете 18.800.000,00 700.999,60 

511200 Изградња уличне расвете  700.999,60 

 Јавна расвета Бела глава - Цигла  401.114,08 

 Јавна расвета Тић поље  299.885,52 

    

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ  630 – УЛИЧНА РАСВЕТА   

 

36.800.000,00 

 

9.830.774,54 

 

 Средства за финансирање рада осталих установа   (раздео 3.  – глава 3.00 – функција 820 – Историјски архив) извршена су у износу 270.000,00 

динара, односно 77.14% од укупно планираних средстава (350.000,00 динара); 

 

 Средства за финансирање физичке културе (спортских клубова и других спортских удружења и активности) – функција 810 – Спортски 

савез -  раздео 3.  – глава 3.00 -    извршена су у износу од 12.457.864,48 динара, односно 72.85% од укупно планираних средстава (17.100.000,00)   

и коришћена су за финансирање спортских клубова и других спортских активности, и то:    

 

Конто О  п  и  с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета 

481000 Дотације невладиним организацијама 17.100.000,00  

481900 Дотације спортским омладинским организацијама   

  Кошаркашки клуб Златибор  1.746.339,00  

  Одбојкашки клуб Златибор  966.943,00  

  Фудбалски клуб Златибор  3.015.415,00 

 Фудбалски клуб Гостиље  518.550,00 
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 Пливачки клуб  208.472,82 

 Карате клуб Златибор-Чајетина  150.000,00 

 Смучарски клуб  497.707,00 

 Биатлон клуб  100.000,00 

 Карате клуб Рујно-Чајетина  40.000,00 

 Удружење спортских риболоваца Златибор  157.000,00 

 Атлетски клуб Чајетина  100.000,00 

 Тениски клуб Златибор  200.000,00 

 ОФК Црвена звезда Златибор  80.000,00 

 АМС Веснић клуб  2.000.000,00 

 Спортска стипендија за Александра Радишић  233.333,32 

 Спортска стипендија за Петра Васиљевић  66.666,66 

 Награда-А.Радишић   128.582,00 

 Wai-Tai-међународни турнир у рукомету-трошкови закупа  126.000,00 

 Турнир на оку  59.523,79 

 Моси игре  501.740,11 

 Горан Стојановић-за учешће на   350.000,00 

 Ненад Шалипуровић  20.000,00 

 Трошкови организације бокс-меча  777.450,00 

 Трошкови набавке пехара - Полицијада  55.320,00 

 Изградња помоћног објекта на Обудојевици  234.966,90 

 Набавка лопти за школе  12.060,00 

 Остали трошкови (провизија, гориво, остали материјал)  111.794,88  

   

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. – глава 3.00 – СПОРТСКИ САВЕЗ   

  

12.457.864,48 

 

 

 Средства за финансирање   услугa информисања – раздео 3.  – глава 3.00 – функција 830 – информисање – извршена су    у укупном износу од 

3.463.400,00 динара, што представља 57.72% од укупно планираних средстава (6.000.000,00 динара), и утрошена су за медијско праћење значајних 

дешавања на територији општине и њихово презентовање на телевизији и радиу од стране медијских кућа које су конкурисале за наведене услуге и 

са којима су склопљени Уговори, плаћање се врши месечно по испостављеним фактурама; 
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 Средства за основно образовање- раздео 3.  – глава 3.00 – функција 912 – Основно образовање – утрошена су за финансирање материјалних 

трошкова у основном   образовању, финансирање превоза радника, као и за финансирање текућег и инвестиционог одржавања. Средства су  

извршена у укупном износу од 23.909.746,41 динара,  што представља 61.33 %  од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;  

 

Конто О  п  и  с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета 

414000 Социјална давања запосленима 64.000,00 63.973,00 

414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог  63.973,00 

415000 Накнада трошкова  за запослене 6.550.000,00 3.590.426,42 

415100 Накнада трошкова превоза за запослене  3.590.426,42 

416000 Награде запослених и остали посебни расходи 1.080.000,00 721.578,96 

416100 Награде запослених – јубиларне  721.578,96 

421000 Стални трошкови 11.315.000,00 6.446.402,79  

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  192.880,05 

421200 Енергетске услуге  4.582.281,65 

421300 Комуналне услуге  409.403,91 

421400 Услуге комуникације  355.529,91 

421500 Трошкови осигурања  904.867,27 

421900 Остали трошкови  1.440,00 

422000 Трошкови службених путовања 245.000,00 127.510,80 

422100 Трошкови службених путовања у земљи  127.510,80 

422200 Трошкови дневница за службени пут у иностранство  0,00 

423000 Услуге по уговору 1.900.000,00 1.075.115,69  

423200 Остале компјутерске услуге  11.318,00 

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених  175.246,32 

423400 Остале медијске услуге,услуге штампања, објављивање огласа  59.228,00 

423700 Репрезентација  10.938,02 

423900 Остале опште услуге  818.385,35 

424000 Специјализоване услуге 170.000,00 120.546,66  

424200 Услуге образовања, културе и спорта  79.242,30 

424300 Услуге јавног здравља, анализе  40.036,80 

424600 Услуге очувања животне средине, геодетске услуге  1.267,56 

425000 Текуће поправке и одржавање 2.668.000,00 1.894.108,66  

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  1.299.639,78 
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425200 Текуће поправке и одржавање опреме  594.468,88 

426000 Материјал 3.780.000,00 1.881.667,90  

426100 Административни материјал (канцеларијски)  136.028,18 

426300 Материјал за усавршавање и образовање запослених  81.401,23 

426400 Материјал за саобраћај  838.403,49 

426600 Материјал за образовање  324.961,82 

426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство  283.623,78 

426900 Материјал за посебне намене  217.249,40 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 242.000,00 199.795,61 

472700 Остале накнаде за образовање, ученичке награде  199.795,61 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 180.000,00 97.379,00 

482100 Остали порези  84.621,00 

482200 Обавезне таксе  12.758,00 

 УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – класа 4 : 28.194.000,00 16.218.505,49 

    

511000 Зграде и грађевински објекти 9.132.800,00 7.025.872,87  

511200 Изградња зграда и објеката за потребе образовања  6.553.744,57 

511300 Капитално одржавање објеката за потребе образовања  472.128,30 

512000 Машине и опрема 1.660.000,00 665.368,05  

512200 Административна опрема   260.214,25  

512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт  369.620,00 

512900 Моторна, непокретна и немоторна опрема  35.533,80 

 УКУПНО ЗА ИЗДАТКЕ – класа 5 : 10.792.800,00 7.691.240,92 

  

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 -  ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  

 

38.986.800,00 

 

23.909.746,41 

 

 

 Средства за средње образовање – раздео 3.  – глава 3.00 – функција 920 – Средње образовање – утрошена су за финансирање материјалних 

трошкова,сталних трошкова, финансирање превоза радника, као и за финансирање текућег и инвестиционог одржавања. Средства су реализована у 

укупном износу од 4.310.977,07 динара, што представља 51.07 %  од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;  

 

Kонто O  п  и  с Планирано 

Ребаланс – III 

Извршено из 

средстава буџета 

415000 Накнада трошкова  за запослене 2.060.000,00 951.450,77 
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415100 Накнада трошкова превоза за запослене  951.450,77    

416000 Награде запослених и остали посебни расходи 190.000,00 114.811,00 

416100 Награде запослених и остали посебни расходи  114.811,00   

421000 Стални трошкови 2.870.000,00 1.431.667,83  

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  46.606,57 

421200 Енергетске услуге  917.590,37 

421300 Комуналне услуге  156.827,54 

421400 Услуге комуникације  83.169,23 

421500 Трошкови осигурања  227.474,12 

422000 Трошкови службених путовања 265.000,00 67.026,11 

422100 Трошкови службених путовања у земљи  67.026,11 

422200 Трошкови дневница за службени пут у иностранство  0,00 

423000 Услуге по уговору 600.000,00 267.016,20  

423200 Остале компјутерске услуге  32.304.45 

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених  141.039,70 

423400 Остале медијске услуге,услуге штампања, објављивање огласа  18.092,80 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство – прање веша  1.100,00 

423700 Репрезентација  39.930,75 

423900 Остале опште услуге  34.548,50 

424000 Специјализоване услуге 220.000,00 74.893,00  

424100 Пољопривредне услуге  3.071,07 

424200 Услуге образовања, културе и спорта  33.368,93 

424300 Услуге јавног здравља, анализе  38.453,00 

425000 Текуће поправке и одржавање 500.500,00 314.916,33  

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  210.658,71 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме  104.257,62 

426000 Материјал 1.000.000,00 604.178,10  

426100 Административни материјал (канцеларијски)  102.312,33 

426300 Материјал за усавршавање и образовање запослених  123.365,78 

426400 Материјал за саобраћај  9.115,96 

426600 Материјал за образовање  167.612,03 

426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство  164.936,48 

426900 Материјал за посебне намене  36.835,52 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000,00 49.173,73 



'' Службени лист општине Чајетина'',  број  11/2014  28.новембар 2014 . године 

 

472700 Остале накнаде за образовање, ученичке награде  49.173,73 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 5.000,00 0,00  

    

 УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – класа 4 : 7.810.500,00 3.875.133,07 

511000 Зграде и грађевински објекти 150.000,00 0.00 

511300 Капитално одржавање објеката за потребе образовања  0,00 

512000 Машине и опрема 480.000,00 435.844,00 

512200 Административна опрема  17.477,82 

512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт  418.366,18  

    

 УКУПНО ЗА ИЗДАТКЕ – класа 5 : 630.000,00 435.844,00  

  

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 -  СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  

 

8.440.500,00 

 

4.310.977,07 

  

 

 

 Средства за финансирање осталих општих услуга, функција 160 -  раздео 3.  – глава 3.01 – Месне заједнице – извршена су     у укупном износу од 

71.456.190,44 динара, што представља 53.65% од укупно планираних средстава буџета,и то по следећим врстама трошкова: 

 

 

Конто 

 

О  п  и  с 

Планирано 

Ребаланс-III 

Извршено из 

средстава  

буџета 

Извршено из 

сопствених 

 средстава 

Извршено из 

осталих извора 

414000 Социјална давања запосленим 480.000,00 473.266,56 0,00 0,00 

414000 Социјална давања запосленима  473.266,56   

421000 Стални трошкови 13.250.000,00 8.863.730,29  0,00 0,00 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  342.216,39   

421200 Енергетске услуге  8.094.138,18   

421300 Комуналне услуге  253.454,94   

421400 Услуге комуникације  100.102,59   

421500 Трошкови осигурања  73.818,19   

423000 Услуге по уговору 7.665.000,00 5.029.608,63 0,00 0,00 

423200 Компјутерске услуге  25.292,74   

423400 Услуге информисања  24.092,00   

423500 Стручне услуге  236.575,56   
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423600 Услуге домаћинства и угоститељства  10.268,00   

423700 Репрезентација  243.343,11   

423900 Остале опште услуге  4.490.037,22   

424000 Специјализоване услуге 2.060.000,00 483,232.93 0,00 0,00 

424200 Услуге образовања, културе и спорта  27.357,00   

424300 Медицинске услуге  64.170,00   

 

424500 

Услуге одржавања националних паркова и 

природних површина 

  

109.752,36 

  

 

424600 

Услуге очувања животне средине, науке и 

геодетске услуге 

  

281.953,57 

  

424900 Остале специјализоване услуге  0,00   

425000 Текуће поправке и одржавање 25.820.000,00 13.033.452,29 0,00 0,00 

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  12.950.127,29   

425200 Текуће поправке и одржавање опреме  83.325,00   

426000 Материјал 8.340.000,00 5.309.047,62 0,00 0,00 

426100 Административни материјал  6.957,00   

426400 Материјал за саобраћај – гориво  21.948,07   

426900 Материјал за посебне намене  5.280.142,55   

482000 Порези, обавезне таксе и казне 137.000,00 7.122,00 0,00 0,00 

482100 Остали порези  0,00   

482200 Обавезне таксе  7.122,00   

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 180.000,00 0,00   

483100 Новчане казне и пенали по решењу судова     

      

 УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ: класа – 4   33.199.460,32   

      

511000 Зграде и грађевински објекти 74.245.000,00 37.879.386,32 0,00 0,00 

511200 Изградња зграда и објеката  37.817.386,32   

511300 Капитално одржавање зграда и објеката  0,00   

511400 Пројектно планирање  62.000,00   

512000 Машине и опрема 960.000,00 331.343,80 0,00 0,00 

512200 Административна опрема  156.805,00   

512500 Медицинска и лабораторијска опрема  30.538,80   

512900 Моторна, непокретна и немоторна опрема  144.000,00   
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513000 Остале некретнине и опрема 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 

513100 Остале некретнине и опрема  46.000,00   

      
 УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ИЗДАТКЕ: класа – 5 75.251.000,00 38.256.730,12 0,00 0,00 

      
 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.  – главу 3.01– МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ  
 

133.183.000,00 

 

71.456.190,44 

 

0,00 

 

0,00 

      

 

 

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА, МАТЕРИЈАЛА И ИЗГРДЊЕ ПУТЕВА ПО МЗ 

 

Редни 

број 

Назив месне 

заједнице 

425000-текуће поправке и 

одржавање 

426000-материјал 511000-изградња путева 512000-машине и 

опрема 

1. МЗ Чајетина -1.500,00 динара за поправку 

рачунара; 

-39.996,00 динара за ограду на 

игралишту; 

-21.180,00 динара за поправку 

пумпи за воду; 

- 432.521,28 динара за испоруку 

тампона; 

-70.285,80 динара, набавка грађе за 

мост на купалишту; 

-103.280,00 динара за набавку 

посуђа за капелу; 

-14.755,20 динара за набавку 

облица за поправку парковског 

мобилијара; 

-10.814,90 динара за гориво и 

потрошни материјал; 

-209.988,00 динара - материјал за 

ограду на игралишту; 

-26.537,00 динара – материјал за 

одржавање фонтана у парку; 

-362.400,00 динара за набавку 

два летњиковца у парку; 

-47.520,00 динара-

набавка столова и 

клупа за капелу; 

-35.335,00 динара-

набавка опреме за 

капелу (шпорет, 

бојлер); 

-46.000,00 динара – 

израда жандињера 

за стубове јавне 

расвете (513); 

2. МЗ Крива Река -135.000,00 динара за поправку 

крова и фасаде на згради МЗ; 

-465.288,00 динара-поправка 

макадамског пута Жунићи;  

-423.190,80 динара за испоруку 

тампона; 

-25.983,00 динара-набавка 

материјала за ограду око зграде 

МК; 

-2.043.149,40 динара-    пут  

К.Река-Мушвете; 

-1.197.371,56 динара     пут за 

Вишовину; 

 

3. МЗ Рожанство -440.560,00 динара-за -456.388,96 динара за испоруку  -30.538,80 динара-
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реконструкцију цевовода; 

-424.700,00 динара-нивелисање 

плаца за капелу; 

-2.520,00 динара – поправка 

факса; 

тампона; 

-6.018,00 динара – за набавку ХТЗ 

опреме; 

-24.170,08 динара – за потрошни 

материјал; 

набавка инхалатора 

за амбуланту у 

Рожанству; 

      

4. МЗ Мачкат -164.160,00 динара-насипање 

пута Магистрала-Јефтовићи; 

 -44.000,00 динара-пројекат за 

расвету „Стојановићи“; 

 

5. МЗ Бранешци -333.600,00 динара – поправка 

пута за Јокино врело; 

-449.435,52 динара за испоруку 

тампон; 

-3.800,00 динара за потрошни 

материјал; 

-1.502.610,53 динара-пут за 

Урошевиће; 

-1.808.532,00 динара-пут за 

Војиновиће; 

 

6. МЗ Голово -2.135.880,00 динара-насипање 

пута Ђокића воденица-К.Река; 

-477.468,00 динара-поправка 

пута Буљугићи-Чумићи; 

-1.098.120,00 динара-поправка 

пута за Грабовицу; 

-249.444,00 динара-материјал за 

насипање макадамских путева; 

-1.502.941,00 динара-

асфалтирање пута за 

Грабовицу; 

 

7. МЗ Гостиље -408.840,00 динара-поправка 

пута за Митровиће; 

-442.080,00 динара за испоруку 

тампона; 

-132.000,00 динара-материјал за 

уређење игралишта и простора око 

базена; 

-462.864,00 динара-изградња 

објекта за сточну вагу; 

-1.321.380,50 динара-

асфалтирање пута за Баре; 

-197.000,00 динара-изградња 

бине за Илинданске спортске 

сусрете; 

-144.000,00 динара 

– парковски 

мобилијар; 

8. МЗ Доброселица -415.998,00 – поправка пута за 

Поповиће; 

-64.903,20 динара-ограђивање 

гробља; 

-3.800,00 динара-потрошни 

материјал; 

-2.062.134,03 динара-

асфалтирање пута од Галерије 

до куће Неђа Досковића; 

 

9. МЗ Јабланица -460.800,00 динара-санација 

речног корита у Пенезићима; 

 -1.835.993,50 динара-

асфалтирање пута 

Железничка станица-

Рибница; 

-399.681,00 динара-изградња 

расвете код школе; 
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10. МЗ Љубиш -470.544,00 динара-поправка 

пута Смиљанићи-Глето; 

-462.480,00 динара-поправка 

пута Јоксимовићи-Чубраци; 

-461.187,56 динара за испоруку 

тампона; 

-200.695,92 динара за набавку 

црепа за капелу; 

- 8.000,00 динара – потрошни 

материјал; 

-595.046,70 динара – изградња 

моста за Жуниће; 

-3.587.726,61 динар – 

асфалтирање пута Ушендићи-

Смиљанићи-Цветићи; 

-73.950,00 динара –

набавка намештаја 

за Месну 

канцеларију 

11. МЗ Златибор -475.680,00 динара-поправка 

улице поред ресторана Србије; 

-46.300,00 динара-израда 

спојница ; 

 

-23.200,00 динара – потрошни 

материјал; 

-9.400,32 динара-набавка цеви за 

пропуст на Камаљу; 

-2.347.840,76 динара-

изградња пута Н.Николић-

Мирис дуња-Ј.Љубојевић; 

 

12. МЗ Рудине  -40.376,66 динара-материјал за 

уређење просторија МЗ; 

-1.032.735,00 динара-

асфалтирање пута Дедићи-

Власоњићи; 

 

13. МЗ Сирогојно -398.400,00 динара-поправка 

пута за Ђаповиће; 

-439.384,96 динара за испоруку 

тампона; 

-3.609,16 динара-набавка горива; 

-4.271,00 динара-потрошни 

материјал; 

-2.532.530,00 динара-

асфалтирање пута за 

Митриће; 

 

14. МЗ Стубло -491.290,25 динара-поправка 

пута за манастир Увац; 

-479.064,00 динара-поправка 

пута Попов до-Кузељевићи; 

 -2.063.686,46 динара-

изградња трафостанице за 

Мариће; 

 

15. МЗ Трипкова -442.860,00 динара-поправка 

пута Крнда-Сокићи; 

-156.240,00 динара-уградња 

ивичњака; 

-8.463,00 динара за набавку горива; -638.066,40 динара -  пут 

према цркви; 

-1.228.632,66 динара-

асфалтирање пута Чункови-

Цветићи; 

 

16. МЗ Трнава -446.256,00 динара-поправка 

пута Илићи-Тошићи-Дедовићи; 

   

17. МЗ Шљивовица -451.763,04 динара –поправка 

пута за Шкодриће; 

-303.420,00 динара-поправка 

пута Луковићи-Шабатовина; 

-492.684,98 динара за испоруку 

тампона; 

-330.644,00 динара-набавка 

материјала за водовод Росуље и 

Шкодрићи; 

-1.803.600,00 динара-

асфалтирање пута Бонџулићи-

Ивићи; 
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18. МЗ Даутовац -477.360,00 динара-поправка 

пута Николићи-Павловићи; 

-97.978,00 динара-ограда за 

гробље; 

-26.900,64 динара-набавка 

јаловине; 

-528.840,74 динара –пут ка 

Вршчићу; 

-2.927.676,72 динара-пут 

Секулићи-Пашићи; 

-375.124,05 динара-

постављање рампи на путу 

Вршчић; 

-18.000,00 динара-пројекат за 

расвету Бела земља-

Сирогојно; 

 

19. МЗ Мушвете -394.920,00 динара-поправка 

пута и изградња пропуста; 

-12.855,67 динара-набавка ограде 

за гробље; 

-1.316.189,40 динара-пут 

Бућићи-Јаблановићи; 

 

20. МЗ Алин Поток -34.625,00 динара-поправка 

пумпи за воду; 

   

21. МЗ Семегњево -476.640,00 динара-поправка 

пута Недовићи-Луке-Палеж; 

 -2.148.633,30 динара –

асфалтирање пута у 

Џамбасима 

 

 

 

 Средства за рад Туристичке организације „Златибор“, за развој туризма и туристичких манифестација у општини Чајетина, ФУНКЦИЈА 473 (раздео 

3. – глава 3.02 – Туристичка организација Златибор) извршена су у износу од 52.124.000,22 динара, односно 59.71% од укупно планираних 

средстава по свим изворима финансирања (87.300.000,00), од чега: 10.354.865,86 динара, односно 51.52% из сопствених средстава – извор 04 од 

укупно планираних (20.100.000,00),  9.450.956,44 динара, односно 56.26% из средстава донација – извор 06 од укупно планираних (16.800.000,00) и 

32.318.177,92 динар из средстава буџета – извор 01, односно 67.33% од укупно планираних средстава ( 48.000.000,00) и то по следећим врстама 

трошкова: 

 

 

Конто 

 

О  п  и  с 

Планирано 

Ребаланс-III 

Извршено из 

средстава  

буџета 

Извршено из 

сопствених 

 средстава 

Извршено из 

осталих извора 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 13.679.978,00 6.664.105,84 1.919.793,92 0,00 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених  6.664.105,84 1.919.793,92  

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2.466.570,00 1.192.875,07 343.643,14 0,00 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  769.007,93 216.900,16  

412200 Допринос за здравствено осигурање  373.886,25 112.344,62  

412300 Допринос за незапослене  49.980,89 14.398,36  
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413000 Накнаде у натури 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

413100 Накнаде у натури     

414000 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

414100 Исплата накнада за време одсуствовања са посла     

415000 Накнада трошкова за запослене 600.000,00 258.616,90 0,00 0,00 

415100 Накнада трошкова превоза за запослене  258.616,90   

421000 Стални трошкови 8.400.000,00 3.171.645,74 1.743.455,55  259.745,43 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  95.251,06 57.460,23 13.992,65 

421200 Енергетске услуге  700.704,71 725.566,75 187.822,15 

421300 Комуналне услуге  215.956,66 21.706,72 0,00 

421400 Услуге комуникације  354.097,66 96.733,24 57.930,63 

421500 Трошкови осигурања  235.187,00 155.871,00 0,00 

421600 Закуп имовине и опреме  1.534.408,65 686.117,61 0,00 

421900 Остали трошкови  36.040,00 0,00 0,00 

422000 Трошкови путовања 1.420.000,00 806.596,78 954,23 71.531,66 

422100 Трошкови службених путовања у земљи  334.317,15 549,17 61.015,00 

422200 Трошкови службених путовања у иностранство  472.279,63 405,06 10.516,66 

423000 Услуге по уговору 26.243.452,00 12.385.558,47 2.413.813,13  1.782.203,35 

423100 Административне услуге  8.050,00 0,00 0,00 

423200 Остале компјутерске услуге  144.651,63 0,00 0,00 

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених  89.378,00 0,00 0,00 

 

423400 

Остале медијске услуге, услуге штампања, 

објављивања 

  

3.907.372,35 

 

986.019,48 

 

111.500,00 

423500 Стручне услуге  2.629.706,33 0,00 1.320.559,35 

423600 Услуге домаћинства и угоститељства  1.837.269,40 972.912,58 15.644,00 

423700 Репрезентација  104.382,02 0,00 0,00 

423900 Остале опште услуге  3.664.748,74 454.881,07 334.500,00 

424000 Специјализоване услуге 1.400.000,00 680.944,02 126.230,48 0,00 

424200 Услуге образовања, културе и спорта  468.000,00 126.230,48  

 

424500 

Услуге одржавања националних паркова и 

природних површина 

  

20.700,00 

 

0,00 

 

 

424600 

Услуге очувања животне средине, науке и 

геодетске услуге 

  

85.113,77 

 

0,00 

 

424900 Остале специјализоване услуге  107.130,25 0,00  
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425000 Текуће поправке и одржавање 1.300.000,00 375.945,92 0,00 0,00 

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  149.280,00   

425200 Текуће поправке и одржавање опреме  226.665,92   

426000 Материјал 4.890.000,00 2.414.077,74 101.247,44 70.000,00 

 

426100 

Административна опрема, канцеларијски 

материјал 

  

68.304,00 

 

53.8563,00 

 

0,00 

426200 Материјал за пољопривреду  7.093,99 0,00 0,00 

426300 Стручна литература за редовне потребе запослених  112.656,01 0,00 0,00 

426400 Материјал за саобраћај – гориво  654.210,31 0,00 0,00 

426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство  879.804,60 27.991,44 0,00 

426900 Материјал за посебне намене  692.008,83 19.400,00 70.000,00 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 3.200.000,00 12.958,00 1.832.919,50 0,00 

482100 Остали порези  12.678,00 1.523.949,59  

482200 Обавезне таксе  280,00 308.969,91  

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 150.000,00 0,00 12.625,21 0,00 

483100 Новчане казне и пенали по решењу судова   12.625,21  

      

 УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ: класа – 4 64.000.000,00 27.963.324,48   8.494.682,60  2.183.480,44  

      

511000 Зграде и грађевински објекти 11.800.000,00 2.914.376,93 317.367,00 7.212.276,00 

511200 Изградња зграда и објеката  2.9014.376,93 317.367,00 0,00 

511300 Капитално одржавање зграда и објеката  0,00 0,00 7.212.276,00 

512000 Машине и опрема 8.200.000,00 1.440.476,51 1.443.816,26 55.200,00 

512200 Административна опрема  1.435.476,51 990.000,00 55.220,00 

512300 Опрема за пољопривреду  5.000,00 0,00  

512900 Моторна, непокретна и немоторна опрема   453.816,26  

515000 Нематеријална имовина 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 

515100 Нематеријална имовина   0,00  

523000 Роба за даљу продају  500.000,00 0,00 99.000,00 0,00 

523100 Залихе робе за даљу продају   99.000,00  

      
 УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ИЗДАТКЕ: класа – 5 23.300.000,00 4.354.853,44 1.860.183,26 7.267.476,00 

      
 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.  – главу 3.02–     
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЗЛАТИБОР“  87.300.000,00 32.318.177,92 10.354.865,86 9.450.956,44 

      

 

 за капиталне инвестиције у извештајном периоду Туристичка организација „Златибор“   укупно  је  инвестирала   из свих извора финансирања 

13.482.512,70 динара и то: 

- за инвестицију изградње и партерног уређења  ауто-кампа је утрошено 3.231.743,93 динара, од чега: 2.914.376,93 динара из средстава буџета, 

317.367,00 динара из сопствених средстава; 

- за капитално одржавање установа културе, утрошено је 7.212.276,00 динара, за ревитализацију комплекса цркве брвнаре у Јабланици, цео износ је 

финансиран из средстава донација ЕУ; 

- за набавку опреме (рачунарске, електронске-видео надзор и електронске рампе, намештаја ) за ауто – камп утрошено је 2.404.826,51 динар, од чега: 

1.414.826,51 динар из средстава бџета и 990.000,00 динара из сопствених средстава; 

- за набавку мобилне ограде која се користи за манифестације на отвореном - 453.816,26 динара из сопствених средстава; 

- за набавку  полица за сувенирницу у Јабланици – 55.200,00 динара из средстава донације; 

- за набавку награда Златни бор – 25.650,00 динара из средстава буџета; 

- за набавку улазница за Стопића пећину (конто 523100-залихе робе за даљу продају утрошено је 99.000,00 динара из сопствених средстава; 

 

 

 

 

 

 

 

 средства за финасирање културе и физичке културе – раздео 3.  – глава 3.00 – функција 820 – Јавно предузеће Културно спортски центар – 

извршена су у износу од 34.074.988,82 динара, односно 71.76% од укупно планираних средстава буџета (47.485.000,00) и коришћена су за 

финансирање програма   културе и редовне делатности ЈП Културно-спортски центар Чајетина, и то по следећим врстама трошкова: 

 

- за зараде и накнаде запослених издвојено је 27.167.070,93 динара; 

- за сталне трошкове 1.850.081,38 динара; 

- за материјал (канцеларијски, текуће и инвестиционо одржавање, алат и инвентар, материјал за културу и спорт, гориво) 2.157.210,12 динара; 

- за извршене услуге   (спорта, културе, медијске услуге, услуге штампање, услуге заштите на раду, услуге одржавања рачунарских програма, услуге 

одржавања взила, услуге ревизије финансијских извештаја, услуге процене вредности имовине, услуге превоза, остале услуге, уговори о делу, 

ауторски хонорари) 2.632.202,76 динара; 

- за порез на имовину 268.423,63 динара. 

 Од културних и спортских манифестација ЈП КСЦ Чајетина организује и спроводи: 

1. Деца међу нарцисима 
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2. Позоришне представе 

3. Пршутијада 

4. Нова година 

5. Ракијада 

6. Сабор ловаца 

7. Рецитатори 

8. Ликовна секција 

9. Бизнис лига 

10. Спортске игре у Јабланици 

11. Спортске игре за дан општине 

12. Сабор трубача 

13. Ликовна колонија 

14. Турнир у кошарци и фудбалу 

15. Организација бокс меча 

         

 Средства  за финансирање културе (раздео 3.  – глава 3.03 – Библиотека Љубиша Р. Ђенић) извршена су у укупном износу од 10.377.271,71 

динара, односно 64.36% од укупно планираних средстава по свим изворима финансирања (16.125.000,00), од чега је: 10.218.828,56 динара, односно 

64.78% извршено из средстава буџета – извор 01 у односу на планирана (15.775.000,00) и 158.443,15 динара, односно 45.27% извршено из 

сопствених средстава – извор 04 у односу на планирана (350.000,00), средства су коришћена за финансирање редовне делатности Библиотеке, плате 

запослених, накнаде, сталне трошкове, материјал, текуће оправке и одржавање, финансирање програма културних и књижевних манифестација, и то 

по следећим врстама трошкова: 

 

 

 

Конто 

 

О  п  и  с 

Планирано 

Ребаланс-III 

Извршено из 

средстава  

буџета 

Извршено из 

сопствених 

 средстава 

Извршено из 

осталих извора 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 8.022.000,00 5.606.459,27 0,00 0.00 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених  5.606.459,27   

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1.436000,00 1.003.973,43 0,00 0.00 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  651.607.,50   

412200 Допринос за здравствено осигурање  312.615,73   

412300 Допринос за незапослене  39.750,00   

414000 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00 0.00 

414100 Исплата накнада за време одсуствовања са посла     

415000 Накнада трошкова за запослене 320.000,00 198.846,39 0,00 0.00 
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415100 Накнада трошкова превоза за запослене  198.846,39   

 

416000 

Награде запосленима и остали посебни расходи  

30,000.00 

 

26.248,00 

 

0,00 

 

0.00 

416100 Јубиларне награде  26.248,00   

421000 Стални трошкови 1,700,000.00 984.501,60 18.408,70 0.00 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  23.669,12 6.565,80  

421200 Енергетске услуге  623.106,92 0,00  

421300 Комуналне услуге  29.970,52 0,00  

421400 Услуге комуникације  150.534,25 11.842,90  

421500 Трошкови осигурања  157.220,79 0,00  

422000 Трошкови путовања 250,000.00 169.271,72 0,00 0.00 

422100 Трошкови службених путовања у земљи  145.534,01   

422200 Трошкови службених путовања у иностранство  23.737,71   

423000 Услуге по уговору 1,980,000.00 849.995,97 117.029,10 260.000,00 

423200 Компјутерске услуге  80.642,23 0,00 0,00 

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених  34.673,91 0,00 0,00 

 

423400 

Остале медијске услуге, услуге штампања, 

објављивања 

  

412.277,92 

 

0,00 

0,00 

423500 Стручне услуге  94.456,65 0,00 0,00 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство  61.035,00 0,00 0,00 

423700 Репрезентација  0,00 38.529,10 0,00 

423900 Остале опште услуге  166.910,26 78.500,00 260.000,00 

424000 Специјализоване услуге 350,000.00 191.317,50 8.835,35 0.00 

424200 Услуге образовања, културе и спорта  186.565,50 8.835,35  

424900 Остале специјализоване услуге  4.752,00 0,00  

425000 Текуће поправке и одржавање 280,000.00 131.659,73 1.890,00 0.00 

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  0,00 0,00  

425200 Текуће поправке и одржавање опреме  131.659,73 1.890,00  

426000 Материјал 650,000.00 370.761,14 8.600,00 0.00 

 

426100 

Административна опрема, канцеларијски 

материјал 

  

111.468,65 

 

0,00 

 

426300 Стручна литература за редовне потребе запослених  0,00 0,00  

426400 Материјал за саобраћај – гориво  104.993,51 7.500,00  

426600 Материјал за образовање, културу и спорт  92.199,98 0,00  
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426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство  36.064,00 300,00  

426900 Материјал за посебне намене  26.035,00 800,00  

482000 Порези, обавезне таксе и казне 7,000.00 5.787,00 0,00 0.00 

482100 Остали порези  5.787,00   

482200 Обавезне таксе  0,00   

      

 УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ: класа 4   9.538.821,75 154.763,15 260.000,00 

      

512000 Машине и опрема 200,000.00 147.907,20 0,00 0.00 

512200 Административна опрема  147.907,20   

512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт  0,00   

515000 Нематеријална имовина  550,000.00 272.099,61 3.680,00 0.00 

515100 Нематеријална имовина – књиге у библиотеци  272.099,61 0,00  

      

 УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ИЗДАТКЕ: класа 5 750,000.00 420.006,81 3.680,00 0.00 

      

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.  – главу 3.03 – 

БИБЛИОТЕКА  ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ  

 

15,775,000.00 

 

9.958.828,56 

 

158.443,15 

 

260.000,00 

      

 

  Средства за финансирање редовног рада Дечијег вртића „Радост“ у Чајетини (раздео 3.  – глава 3.04 – Дечија заштита) извршена су     у 

укупном износу од 58.392.260,75 динара, односно  62.01 % од укупно планираних средстава по свим изворима финансирања, од чега је:, 

2.405.080,42 динара, односно 59.12% извршено из средстава Републике – извор 07 у односу на планирана (4,068,000.00); 11.716.055,95 динара, 

односно 53.87% извршено из сопствених    средстава – извор 04 у односу на планирана (21,747,341.00) и 44.271.124,38 динара, односно 64.77% 

извршено из средстава буџета – извор 01 у односу на планирана (68.348.897,00), средства су коришћена за финансирање редовне делатности 

Установе (плата, накнада, сталних трошкова, материјала, текуће поправке и одржавање, набавку опреме)  и то по следећим врстама трошкова: 

 

 

Конто 

 

О  п  и  с 

Планирано 

Ребаланс –III   

Извршено из 

средстава  

буџета 

Извршено из 

сопствених 

 средстава 

Извршено из 

осталих извора 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 47.534.558,00 26.855.682,55 2.538.690,75 1.722.459,37 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених  26.855.682,55 2.538.690,75 1.722.459,37 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 8.473.038,00 4.826.920,84 80.125,25 682.621,05 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  3.108.923,34 80.125,25 682.621,05 
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412200 Допринос за здравствено осигурање  1.515.751,21   

412300 Допринос за незапослене  202.246,29   

414000 Социјална давања запосленима 2.700.000,00 0,00 1.443.350,63  

414100 Исплата накнада за време одсуствовања са посла  0,00 1.443.350,63   

415000 Накнада трошкова за запослене 1.900.000,00 0,00 1.363.168,40 0.00 

415100 Накнада трошкова превоза за запослене  0,00 1.363.168,40   

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 338.622,00 338.621,12 0,00 0.00 

416100 Јубиларне награде   338.621,12   

421000 Стални трошкови 7.100.879,00 5.409.552,20 280.471,81 0.00 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  83.870,14  84.174,51  

421200 Енергетске услуге  4.793.493,50 0,00  

421300 Комуналне услуге  226.869,05 0,00  

421400 Услуге комуникације  67.822,26 188.996,30  

421500 Трошкови осигурања  237.497,25 7.301,00  

422000 Трошкови путовања 600,000.00 0,00 473.161,99 0,00 

422100 Трошкови службених путовања у земљи   439.801,99  

422900 Остали трошкови   33.360,00  

423000 Услуге по уговору 2,350,000.00 290.344,56 1.188.495,08 0.00 

423200 Компјутерске услуге   36.000,00  

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених   220.822,00  

 

423400 

Остале медијске услуге, услуге штампања, 

објављивања 

   

144.551,51 

 

423500 Стручне услуге  290.344,56 375.528,87  

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство   85.655,00  

423700 Репрезентација   262.950,07  

423900 Остале опште услуге   62.987,63  

424000 Специјализоване услуге 570,000.00 0,00 197.616,00 0,00 

424200 Услуге образовања, културе и спорта   24.000,00  

 

424300 

Здравствена заштита по уговору, санитарни 

прегледи 

  

0,00 

 

163.416,00 

 

424900 Остале специјализоване услуге  0,00 10.200,00   

425000 Текуће поправке и одржавање 3,550,000.00 1.445.050,80 1.315.876,68 0.00 

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  1.445.050,80  1.139.758,32  

425200 Текуће поправке и одржавање опреме  0,00 176.118,36  
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426000 Материјал 11,647,141.00 4.155.392,31 2.350.451,26 0,00 

 

426100 

Административна опрема, канцеларијски 

материјал 

  

0,00 

 

188.724,00 

 

426300 Стручна литература за редовне потребе запослених  0,00 348.342,14  

426400 Материјал за саобраћај – гориво  0,00 381.150,00  

426600 Материјал за образовање, културу и спорт  0,00 184.764,00  

426700 Медицински и лабараторијски материјал  0,00 13.626,63  

426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство  4.155.392,31 860.284,91  

426900 Материјал за посебне намене  0,00 373.559,58  

431000 Амортизација некретнина и опреме 100,000.00 0,00 0,00  

431100 Амортизација некретнина и опреме  0,00   

482000 Порези, обавезне таксе и казне 100,000.00 0,00 72.745,73 0.00 

482100 Остали порези  0,00 21.387,73  

482200 Обавезне таксе  0,00 51.358,00  

      

 УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ: класа 4 87.064.238,00 43.321.564,38  11.304.153,58 2.405.080,42 

      

511000 Зграде и грађевински објекти 5,000,000.00 0,00  0.00 

512000 Машине и опрема 2,100,000.00 949.560,00 411.902,37 0.00 

512200 Административна опрема  0,00 187.278,69  

512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт  0,00 224.623,68  

      

 УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ИЗДАТКЕ: класа 5 7,100,000.00 949.560,00  0.00 

      

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.  – главу 3.04– ДЕЧИЈИ 

ВРТИЋ „РАДОСТ“  

 

94.164.238,00 

 

44.271.124,38 

 

11.716.055,95 

 

2.405.080,42 
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ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014. ГОДИНЕ ДО 30.09.2014. ГОДИНЕ 

 

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

 

Чланом 70. Законом о буџетском систему, („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013) у буџету 

се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказују на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва опредељује се 

највише до 0,5 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.. 

 На основу члана 5. Одлуке о буџету општине Чајетина за 2014. годину, средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 6.500.000,00 

динара. 

 Средства сталне буџетске резерве планирана су на позицији 42. функцији 130, раздео 3.00- ОПШТИНСКА УПРАВА, а извршавају се на позицији  

41. код Директног корисника – Општинске управе Чајетина.  

Трошењем сталне буџетске резерве врши се раскњижавање средстава са апропријације 42. Раздео 3.00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, Функција 130. 

економска класификација 499111 - Средства сталне буџетске резерве, на апропријацију 40. Раздео 3.00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, економска 

класификација 484111 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока. 

 Средства сталне буџетске резерве распоређују се Решењима председника општине Чајетина на кориснике буџетских средстава. 

 

До 30.09.2014 .године стална буџетска резерва из средстава буџета општине Чајетина је реализована у укупном износу од 6.199.053,40 динара и 

то:  

 

Редни 

број 
Позиција Н А М Е Н А ИЗНОС БРОЈ РЕШЕЊА 

1. 40 
Једнократна новчана Вовес Јовану из Београда,   за наканду штете од пожара на 

викенд објекту на Златибору   
200.000,00 

по решењу број:   

400-409/2014-01 

2. 40 
Једнократна новчана  помоћ Љубојевић Миловану, за накнаду штете од поплава на 

стамбеном објекту на Златибору  
200.000,00  

по решењу број: 

87-15/2014-01  
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3. 40 
Једнократна новчана помоћ Смиљанић Сретену  из Љубиша, за накнаду штете од 

града  
30.000,00 

по решењу број: 

87--2/203-01 

4. 40 
Једнократна новчана помоћ Ковачевић Дојчилу из Шљивовице, за накнаду штете 

од пожара 
20.000,00 

по решењу број: 

400-157/2013-01 

5. 40 
Једнократна новчана помоћ Милосављевић Милану из Шљивовице, за накнаду 

штете од снега на стамбеном објекту 
30.000,00 

по решењу број: 

87-12/2014-01 

6. 40 
Једнократна новчана помоћ Милосављевић Снежани из Чајетине, за накнаду 

штете од снега на стамбеном објекту 
20.000,00 

по решењу број: 

87-7/2014-01 

7. 40 
Једнократна новчана помоћ Јеремић Анђелки из Чајетине, за накнаду штете од 

снега на стамбеном објекту 
50.000,00 

по решењу број: 

400-199/2013-01 

8. 40 
Једнократна новчана помоћ Митровић Миливоју из Сирогојна, за накнаду штете 

од снега на стамбеном објекту 
20.000,00 

по решењу број: 

87-12/2012-01 

9. 40 
Једнократна новчана помоћ Јанковић Милораду из Јабланице, за накнаду штете од 

снега на стамбеном објекту 
40.000,00 

по решењу број: 

400-496/2012-01 

10. 40 ЗР БЕТ-КОП за поправку и санацију  путева од поплава у МЗ Крива Река 388.200,00 
по решењу број: 

 87-23/2014-05 

11. 40 ГР ГРИЗЕМ за поправку и санацију путева од поплава у МЗ 496.800,00 
по решењу број: 

 87-16-1/2014-05 

12. 40 Савић Радојица из Јабланице – накнада штете од снега 40.980,00 
по решењу број: 

87-47/2012-01 

13. 40 СЗР Аутопревозник Жељко Ђурић-санација путева од поплава 78.600,00 
по решењу број: 

87-24/2014-05 

14. 40 ЗР БЕТ-КОП Крива Река 437.400,00 
по решењу број: 

87-27-1/14-05 

15. 40 ЗР БЕТ-КОП Крива Река 465.600,00 
по решењу број: 

87-26-1/14-05 

16. 40 СЗР Аутопревозник Жељко Ђурић – санација путева од поплава 110.400,00 
по решењу број:  

87-24-3/14-05 

17. 40 Друштво ТРОЈА ДОО Љубиш 82.080,00 
по решењу број:  

403-76/14-05 

18. 40 МАРАС ДОО Ужице 204.720,00 
по решењу број: 

87-28-1/14-05 

19. 40 Друштво ТРОЈА ДОО Љубиш 91.080,00 по решењу број:  
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87-31/14-05 

20. 40 ЗР БЕТ-КОП Крива Река 108.000,00 
по решењу број: 

87-26-2/14-05 

21. 40 ГР ГРИЗЕМ Чајетина 49.320,00 
по решењу број: 

87-22/2014-05  

22. 40 ЗР БЕТ-КОП Крива Река 204.000,00 
по решењу број:  

87-25/14-05 

23. 40 Удовичић Славко из Јабланице – накнада штете од снега 40.000,00 
по решењу број: 

87-31/2012-01 

24. 40 Марјановић Иван из Доброселице – накнада штете од пожара 40.000,00 
по решењу број:  

400-679/2012-01 

25. 40 ЗР ПЈЕВИЋ Златибор 547.844,40 
по решењу број:  

87-84/14-05 

26. 40 ЗР ПЈЕВИЋ Златибор 241.056,00 
по решењу број: 

87-84/14-05 

27. 40 ГР Станко Стакић Ужице 37.068,00 
по решењу број: 

87-20-4/14-05 

28. 40 СЗР Жељко Ђурић Ужице 474.480,00 
по решењу број: 

87-20/14-05 

29. 40 ЗР БЕТ КОП Крива Река 442.440,00 
по решењу број: 

87-87/14-05 

30. 40 ЗР МЕГАРА Ариље 286.752,00 
по решењу број: 

87-89/14-05 

31. 40 Селаковић Сара из Шљивовице – накнада штете од снега 150.000,00 
по решењу број: 

400-528/2014-01 

32. 40 Стевановић Предраг из Златибора – накнада штете од града 22.644,00 
по решењу број: 

87-23/11-01 

33. 40 Костадиновић Ненад из Бранежаца – накнада штете од пожара 300.000,00 
по решењу број:  

400-461/2014-01 

34. 40 Ђоковић Снежана из Криве Реке – накнада штете од пожара 99.589,00 
по решењу број: 

400-496/2013-01 

35. 40 Савичић Лазар из Алина Потока – накнада штете од пожара 50.000,00 
по решењу број: 

87-5/2014-01 

36. 40 Јелисијевић Илија из Криве Реке – накнада штете од пожара 100.000,00 по решењу број: 
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Преостали износ планираних средстава на дан 30.09.2014. године на сталној буџетској резерви (извор финансирања 01 - Планирани расходи и издаци 

из средстава буџета општине), апроприација 42, функција 130, раздео 3.00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, економска класификација 499111 --  Стална буџетска 

резерва, износи 1.300.946,60 динара. 

 

 

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

 

  У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. 

 Средства текуће буџетске резерве 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. 

 Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. 

На основу члана 4. Одлуке о буџету општине Чајетина за 2014. годину, средства текуће буџетске резерве   планирају се у износу од 16.000.000,00 

динара. 

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе. 

Средства текуће буџетске резерве, решењем Председника општине/општинског већа распоређена су на кориснике буџетских средстава и 

представљају повећање апропријације за одређене намене и  исказују се на одговарајућа конта расхода за које је резерва одређена. 

У току извештајног периода извршене су измене у складу са напред наведеним чланом Одлуке, при том су донета решења о преусмеравању 

средстава на одговарајуће апропријације  и то:  

 

400-524/2014-01 

  УКУПНО: 6.199.053,40  

Редни 

број 
Позиција Н А М Е Н А ИЗНОС БРОЈ РЕШЕЊА 

1. 40/0 Општина Бајина Башта, помоћ за санацију последица  од поплава 1.000.000,00 
По закључку већа  

број: 06-16/2014-01 

2. 40/0 Општина Пожега, помоћ за санацију последица од поплава    1.000.000,00  
По закључку већа 

број: 06-16/2014-01  

3. 40/0  Општина Косјерић, помоћ за санацију последица од поплава 1.000.000,00 
По закључку већа  

број: 06-16/2014-01 

4. 40/0 Набавка горива за општине Пожега, Косјерић и Бајина Башта  1.123.785,23 
По закључку већа 

број: 06-16/2014-01  
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Одлуком о буџету општине Чајетина за 2014. годину планирана су средства за Текућу буџетску резерву у износу од 16.000.000,00 динара (извор 

финансирања 01 - Планирани расходи и издаци из средстава буџета општине), решењима Председника општине расподељен је износ од 10.910.239.63 

динара на одређене апропријације чији износи Одлуком о буџету општине Чајетина за 2014. годину нису довољно планирани. 

 Преостали износ планираних средстава на дан 30.09.2014. године на текућој буџетској резерви (извор финансирања 01 - Планирани расходи и 

издаци из средстава буџета општине), апроприација 43, функција 130, раздео 3.00 – Oпштинска управа, економска класификација 499121 – Текућа буџетска 

резерва, износи 5.009.760,37 динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ  ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА  СА  30.09.2014. ГОДИНЕ 

 

  Буџет општине Чајетина се у наведеном извештајним периоду   кредитно  задужио у износу од 174.999.999,12 динара, а у плану прихода је 

планирано на економској калсификацији 911451 – Приходи од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општине    износ  од 750.000.000,00 

динара,   до момента подношења овог извешптаја уплаћена је прва транша кредита како је предвиђено по уговору, а преостали износ треба да се реализује до 

краја буџетске године.  

 

5. 40/0 Набавка воде за општину Обреновац 208.454,40 

По решењу 

председника број: 

403-1/1039/2014-02 

6. 63/1 Једнократне новчане помоћи 5.458.000,00 
по решењима 

председника 

7. 67/0 
Једнократна новчана помоћ Ћирковић Милану из Чајетине за реновирање 

стамбеног објекта 
500.000,00 

по решењу број: 

400-428/2014-01 

8. 67/0 
Једнократна новчана помоћ Ћалдовић Живани из Чајетине за изградњу стамбеног 

објекта  
700.000,00 

по решењу број: 

400-443/2014-01 

     

  
                                                                                                                            

УКУПНО: 
10.990.239,63  
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА БУЏЕТА ПО МЕСЕЦИМА У ПРВИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ У ЗАДЊИХ ПЕТ ГОДИНА 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  у хиљадама динара 
МЕСЕЦ 

ГОДИНА 

 
ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН 

 

ЈУЛ 

 

АВГУСТ 

 

СЕПТЕМБАР ИЗВРШЕНО ПЛАНИРАНО 
% 

извршења 

2014. 44.671 66.247 70.345 176.794 87.515 62.394 64.155 99.724 332.380 1.004.227  2.230.000  45.03 

2013. 63.967 59.793 46.702 76.347 76.416 65.274 97.021 215.100 66.894 767.514 1.570.000 48.89 

 

2012. 
35.290 62.141 96.865 76.781 57.495 64.596 81.810 121.333 54.816 651.236 977.000 66.65 

 

2011. 
33.440 50.528 55.318 90.962 63.595 50.527 61.116 81.077 59.537 545.991 817.000 66.83 

 

2010. 
32.873 32.269 44.604 28.620 27.164 71.547 33.666 62.594 47.253 380.590 717.000 53.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОСТВРЕЊА ПОЈЕДИНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА У ПРВИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ У ЗАДЊИХ ПЕТ ГОДИНА 

 

                                                                                                                                      у хиљадама динара 
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ПРИХОД/ГОДИНА 

 

2014. 

 

2013. 

 

2012. 

 

2011. 

 

 

2010. 

 

Порез на зараде 84.134 94.994 99.913 44.552 38.905 

Порез на приходе од сам.делатности 9.153 8.537 6.389 6.122 8.743 

Порез на земљиште 3.156 7.708 9.526  4.293 4.019 

Порез на имовину 71.877 50.810 40.908 36.776 36.282 

Порез на наслеђе и поклоне 811 1.834 2.270 1.679 1.278 

Порез на пренос апсолутних права 42.942 41.197 39.388 54.700 31.828 

Боравишна такса 34.148 33.780 30.911 32.413 31.317 

Комунална такса на фирму 3.770 3.976 3.617 2.508 2.727 

Накнада за кориш.грађев.земљишта 1.901 8.567 7.039 6.570 6.501 

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 

 

468.799 

 

390.224 

 

284.671 

 

259.347 

 

136.907 

Приход од давања у закуп, односно 

на коришћење 

 

3.626 

 

2.658 

 

1.706 

 

2.507 

 

2.093 

Општинске административне таксе 7.995 6.225 7.179 6.435 3.307 

Порез на приходе од непокретности 257 8.159 5.826 5.427 5.367 

Комунална такса за коришћење 

простора на јавним површинама 

 

8.243 

 

13.176 

 

11.261 

 

11.178 

 

8.214 

 

 

 

Број: 400-00669/2014-06  од 15.10. 2014. године                              

                                                                                                                         

                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                  ОДСЕК ЗА ФИНАСИЈЕ, 
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З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

I 
 

 

 

 

 КОНСТАТУЈЕ се да је Скупштина општине Чајетина упозната са 

извршењем буџета за период 01.01 до 30.09 2014 .године  кроз посебну тачку дневног 

реда и  детаљно образложење надлежних служби Општинске управе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-125 /2014-01 од 20. новембра  2014.године 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                    Скупштине општине, 

                                                          Милоје Рајовић 



'' Службени лист општине Чајетина'',  број  11/2014  28.новембар 2014 . године 

 

 

 

 

2 
На основу члана  6. и 7а и члана 38б. Закона о порезима на имовину ( “Сл. 

гласник РС” бр. 26/01,45/02,80/02,135/04,61/07,5/09,101/10,24/11,78/11,57/12-УС и 

47/2013), и  члана  36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину  ( 

“Сл. гласник РС” бр. 47/13) и члана 40. Статута општине Чајетина (“Службени лист 

општине Чајетина” број 7/2008), Скупштина општине Чајетина на седници одржаној  

20. новембра 2014. године донела је 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђују се зоне и најопремљенија зона, као делови територије 

општине Чајетина јединствено за територију насеља и изван насеља према комуналној 

опремљености јавним објектима и у циљу дефинисања свих потребних параметара за 

утврђивање вредности непокретности у поступку утврђивања пореза на имовину на 

непокретности на  територије општине Чајетина. 

 

Члан 2. 

 

Утврђује се седам зона на  територији општине Чајетина, и то: екстра зона,  зона 

1, зона 2, зона 3, зона 4 и зона 5. Утврђује се да је екстра зона  најопремљенија зона у 

смислу комуналне опремљености и опремљености јавним објектима. 

 

Члан 3. 

 

 Утврђивање просечне цене одговарајућих непокретности врши се према зонама 

и то за сваку групу власника или корисника непокретности. 

Зоне обухватају: 

1)   Екстра зона обухвата непокретности у најопремљенијој зони:  

 

Екстра зону  чине граничне кат. парцеле и улице, које припадају истој, као и све 

кат. парцеле обухваћене наведеним, и то: 

Улицом  Миладина Пећинара са западне и северне стране до кат.парцеле број 

4572/1. Граница даље иде преко дела катастарске парцеле број 7310/2 КО Чајетина, затим 

даље источном границом кат.парцеле број 4558/8, северном границом кат. парцела број 

4558/7, 4555/5, 4557/6, 4557/7, даље улицом Спортова, затим улицом Партизанске 

болнице, улицом Драгослава Зеке Смиљанића,до кат.парцеле број 4571/1, затим њеном 

јужном границом,   улицом Миладина Пећинара до Рујанске улице. 

 

2)  Прва зона обухвата непокретности у зонама, које се граниче са зонама  из  

тачке 1. овог става, то су: Зону 1. чине граничне кат. парцеле које припадају истој, као и 

све кат. парцеле обухваћене наведеним и то: 

На северу улица Мијаила Радовића до раскрснице са улицом Јованке 

Јефтановић, затим улицом Јованке Јефтановић до раскрснице са улицом Бреза, даље 

улицом Бреза, источном границом кат.парцела број 4577/52 и 4577/57 обе у КО 
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Чајетина до улице Панта Мијаиловића, затим улицом Панта Мијаиловића до 

раскрснице са улицом Војвођанском, па даље улицом Војвођанском , северним 

границама кат.парцела број 4548/31, 4548/43, 4551/10, источним границама кат.парцела 

број 4551/10,4551/12,4551/8 све у КО Чајетина даље улицом Николе Алтомановића до 

раскрснице са улицом Аце Павловића, затим улицом Аце Павловића до раскрснице са 

Кириџијском улицом, па југозападним границама кат.парцела 

4481/10,4481/5,4481/11,4480/3, западним границама кат.парцела број 4480/6, 4480/7, 

4480/10, 4480/11, 4480/14, 4480/15, 4480/17, 4480/18,  делом улице Ћалдов пут, 

западним границама кат.парцела број 4465/3, источним границама кат.парцела 4466/27, 

4466/41, 4466/28, 4466/40, северним делом кат.парцеле број  4466/14, западном 

границом кат.парцела број 4468/110, 4468/109, источном границом кат.парцеле 

4468/109, затим преко дела кат.парцеле број 4468/1 до кат.парцеле број 4453/1, па даље 

западном границом кат.парцела број 4453/1, 4639/1, 4639/3, 4639/2, јужним границама 

кат.парцела број  број 4635/2, 4636, 4469/2, 4469/13, даље магистралним путем 

Златибор-Ужице до кат.парцеле број 4622/87, њеном западном границом, југозападном 

границом кат.парцеле број 4622/1, даље улицом Миладина Печинара, делом источне 

границе кат.парцеле број 4607/29, њеном јужном границом, затим јужном границом 

кат.парцеле број 4607/1 и њеном западном границом, па јужном границом кат.парцеле 

број 7342, западном границом кат. парцеле број 4578/3 све у КО Чајетина , даље делом 

Рујансе улице до раскрснице са улицом Андрије Јевремовића, па улицом Андрије 

Јевремовића до раскрснице са улицом Мијаила Радовића. 

 

3)  Друга зона обухвата непокретности у зонама које се граниче са зонама  из  

тачке 2. овог става, то су: Зону 2. чине граничне кат. парцеле које припадају истој, као и 

све кат. парцеле обухваћене наведеним и то: 

На северозападу источном границом кат.парцела број 3922/4, 3922/3, 3922/2, 

3922/8, 3922/1, 3920/1, 3921, 3916, 3915, 3910, 3908/1, 3791, 3790, 3777, 3781, 3780, 

3778, 3779 све у КО Бранешци, источном границом кат.парцеле број 3742 КО 

Бранешци, јужним границам кат.парцела број 3738 и 3737/1 обе у КО Бранешци, 

источном границом кат.парцеле број 3736 КО Бранешци, јужном границом кат.парцела 

број 3725, 3733, 3732/1 све у КО Бранешци и даље границом Плана генералне 

регулације насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним местом 

Златибор – прва фаза од кат.парцеле број 4586/467 КО Чајетина 

 

4)  Трећа зона обухвата непокретности у зонама које се граниче са зонама  из  

тачке 3. овог става, то су: Зону 3. чине граничне кат. парцеле које припадају истој, као и 

све кат. парцеле обухваћене наведеним и то: 

На северу, северном границом кат. парцела број 3863, делом кат.парцеле број 

3989, затим  3699/2, 3700/2, 3700/3, 3700/4, 3700/5, 3700/6, 3701, 3702, 3703, 3801, 

3768/3, 3769/3, 3770/1, 3762, 3761, 3756, 3753, 3751, 3749/4, 3749/3, делом к.п. број 

3750/1, 3779, затим источним границама кат.парцела број 3779, 3778, 3780, 3781, 3777, 

3790, 3791, 3909/1, 3908/1, 3910, 3915, 3916, 3921, 3920/1, 3922/1, 3922/8, 3922/2, 3922/3 

и 3922/4 све у КО Бранешци, затим ка истоку границама Плана генералне регулације 

насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељенијм местом Златибор-прва 

фаза до кат.парцеле број 3825 КО Бранешци. 

Зону 3. чине и граничне кат. парцеле које припадају истој, као и све кат. парцеле 

обухваћене наведеним и то: 

 Јужна граница Плана генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште 

општине) са насељеним местом Златибор – прва фаза од кат.парцеле број 7001/12  до 

кат.парцеле број 4792 обе у КО Чајетина и даље северним границама кат.парцела број 

4791/1, 4791/4, 4791/9, 4790, 4787, 4786, 4796, 4797/1, 4798/4, 4798/2, 4802/11, 4802/5, 

4802/2, 4802/1, 4803/1,4803/2, 4810/1, 4804, 4806, источном границом кат парцела број 
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4808/1, 4808/2, 4812, 4813, 4801, 4800/1, 4816, 4817, 4818, 4820/1, 4820/2, 4820/3, 4821, 

4820/3, 7345, 4823, 4827/1, 4828/1, 4828/2, 4828/3, 4829, 48/31, 4830, 4841, источном 

границом кат.парцела број 4843/3, 4843, 6662/2, југо-западном границом кат.парцела 

број 6662/1, 6662/3, 6662/4, 4756, 4755/4, 4755/3, 4755/1, 4755/2, 4735/1, 4735/2, 4735/3, 

југоисточном границом кат.парцела број, 4732/2, 4732/1, источном границом 

ккат.парцела број 6664, 6710, 6709/1, 6709/2, 6714, 6715, јужном  границом кат.парцела 

број 6729, 6840, 6836, 6837/2, 6837/3, 6838/3, 6838/1, 6838/4, 6838/5, 6839, 6843, 6844, 

6850, 6852, северном границом кат.парцела број 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6853, 

6849, 6858/2, 6858/1, 6888, 6880, 6889/2, 6889/1, 6890, 6896/3, 6896/2, 6896/1, 6898, 6900, 

6903/2, 6903/1, 6904/2, 6929, 6930, западном границом, кат.парцеле број 6931, сверном 

границом кат.парцеле број 6930, западном границом кат.парцеле број 6920, северним 

границама кат.парцела број 6932 и 6934, западним границама кат.парцела број 6935, 

6914, 7001/15 све у КО Чајетина. 

 

5)   Зону 4. чине  граничне кат. парцеле које припадају истој, као и све кат. 

парцеле обухваћене наведеним и то: 

На југу, северном границом кат. парцела број 3863, делом кат.парцеле број 3989, затим  

3699/2, 3700/2, 3700/3, 3700/4, 3700/5, 3700/6, 3701, 3702, 3703, 3801, 3768/3, 3769/3, 

3770/1, 3762, 3761, 3756, 3753, 3751, 3749/4, 3749/3, делом к.п. број 3750/1, 3779, 

источном границом кат.парцеле број 3742 КО Бранешци, јужним границам кат.парцела 

број 3738 и 3737/1 обе у КО Бранешци, источном границом кат.парцеле број 3736 КО 

Бранешци, јужном границом кат.парцела број 3725, 3733, 3732/1 све у КО Бранешци и 

даље  ка северу границом Плана генералне регулације насељеног места Чајетина 

(седиште општине) са насељеним местом Златибор – прва фаза до кат.парцеле број 

3825 КО Бранешци. 

Зона 4. обухвата и  непокретности у насељеном месту Чајетина, непокретности у 

зонама изван сеоских и градских насеља: насеље Водице, насеље Смиљански закос, 

насеље Мањак и насеље Рибница. 

. 

 

6)  Пета зона обухвата непокретности у сеоским подручјима, то су: Алин Поток, 

део Рудина, део Бранежаца, Гостиље, Крива Река, Мачкат, Мушвете, Трипкова, Трнава, 

Дренова, Жељине, Чичкова, Сирогојно, Јабланица, Шљивовица, Стубло, Рожанство, 

Семегњево ,  Доброселица и Љубиш ( село ).   

 

Члан 4. 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном  листу  општине Чајетина'' и на интернет 

страни званичне презентације општине Чајетина.   

 

Члан 5. 

 

             Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине 

Чајетина'',  а примењиваће се од 01. јануара 2015. године.  

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
 Број: 02-126/2014-01 од  20.новембра 2014. године 

 

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ, 

                                                                                                       Милоје Рајовић 
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 На основу члана 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике 

Србије“, број 55/14), члана 20. тачка 27. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 15. тачка 27. и члана 40. тачка 7.  

Статута општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“ број 7/08), Скупштина 

општине Чајетина, на седници одржаној дана 20.новембра 2014.године , донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком утврђују се уређење, организација и друга питања од значаја за 

рад Општинског правобранилаштва општине Чајетина (у даљем тексту: Општинско 

правобранилаштво). 

 

Члан 2. 

 

 Општинско правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове 

правне заштите имовинских права и интереса општине Чајетина. 

 Седиште Општинског правобранилаштва је у Чајетини. 

 

Члан 3. 

 

 Општинско правобранилаштво има печат округлог облика пречника 45 мм, који 

садржи грб Републике Србије у средини, око којег је исписан текст: „Република Србија 

– Општина Чајетина – Општинско правобранилаштво“, на српском језику ћириличним 

писмом. 

 Општинско правобранилаштво има штамбиљ правоугаоног облика који садржи 

текст: „Република Србија, Општинско правобранилаштво, Број ________, Датум 

__________, Чајетина. 

 

II. ДЕЛОКРУГ 

 

Члан 4. 

  

У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине, 

Општинско правобранилаштво: 

1) у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима 

заступа као законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се 

финансирање обезбеђује из буџета, ради заштите имовинских права и интереса 

општине; 

2) прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која 

заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и 
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питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од 

значаја за предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа, 

посебно за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица 

по правна лица која заступа; 

3) даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна 

лица које заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и 

привредноправних уговора, у року који не може бити дужи од 30 дана; 

4)  даје правне савете свим органима општине  које заступа; 

5) предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да 

је у одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно 

заступање странке од стране адвоката. 

Члан 5. 

 

 Општинско правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом 

управе или другим надлежним органом, односно у поступку одговора на тужбу, 

предлог или други акт којим је покренут поступак против заступаног субјекта, 

размотрити могућност споразумног решавања спорног односа, на своју иницијативу 

или на иницијативу супротне стране. 

 Општинско  правобранилаштво је дужно да прибави сагласност Општинског  

већа пре закључења споразума о решавању спорног односа. 

 

Члан 6. 

 

 Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима 

органи општине и друга правна лица која се финансирају из буџета општине, 

Општинско правобранилаштво ће заступати општину и њене органе. 

Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима 

правна лица која се финансирају из буџета општине, Општинско  правобранилаштво ће 

заступати странку која је иницирала покретање поступка. 

 

Члан 7. 

 

 Органи општине и друга правна лица које заступа Општинско 

правобранилаштво дужни су да Општинском правобранилаштву благовремено 

достављају обавештења о правним стварима у којима је оно овлашћено да предузима 

правне радње и правна средства, као и да му на његов захтев достављају списе, 

обавештења и податке потребне за предузимање радњи за које је оно надлежно. 

 Ако услед непоштовања обавезе из става 1. овог члана наступи штета за 

општину и друго правно лице које заступа, Општинско правобранилаштво ће о томе 

обавестити Општинско  веће, а од одговорног лица у том органу или правном лицу 

захтеваће накнаду причињене штете. 

 

Члан 8. 

 

 На питања у вези са радом Општинског  правобранилаштва која нису уређена 

овом одлуком сходно се примењују одредбе Закона о правобранилаштву („Службени 

гласник Републике Србије“, број 55/14) које се односе на Државно правобранилаштво. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД 

 

Члан 9. 

 

 Функцију Општинског правобранилаштва обављају општински правобранилац 

и један заменик  општинског  правобраниоца, у складу са Уставом Републике Србије, 

законом, овом одлуком и другим општим правним актима. 

 

Члан 10. 

 

 Општинског правобраниоца поставља Општинско веће на предлог председника 

општине, на период од пет година. Исто лице може бити поново постављено на исти 

период. 

 За општинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике 

Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио 

правни факултет, положио правосудни испит, достојан је правобранилачке функције и 

има најмање три године радног искуства у правној струци после положеног 

правосудног испита. 

 

Члан 11. 

 

Заменик општинског правобраниоца поставља се на начин и под условима који 

су у члану 10. утврђени за општинског правобраниоца. 

Заменик општинског правобраниоца ради по упутствима општинског 

правобраниоца и њему је одговоран за свој рад. 

 

Члан 12. 

 

 Општински  правобранилац одговара Општинском већу за свој рад и рад 

Општинског правобранилаштва. 

 Општински правобранилац најкасније  до 31. марта текуће године,  подноси 

Општинском већу извештај о раду Општинског правобранилаштва за претходну 

годину. 

 

Члан 13. 

 

Општински правобранилац доставља извештаје о поступању у појединим 

предметима Општинском већу, као и субјектима које заступа, на њихов захтев. 

Ако оцени на основу извештаја или на предлог субјекта из става 1. овог члана да 

постоје недостаци у раду општинског правобраниоца, Општинско веће може наложити 

мере за отклањање недостатака и одредити рок за поступање по мерама, као и поднети 

предлог за покретање дисциплинског и другог поступка. 

 

Члан 14. 

 

Општински правобранилац доноси правилник о управи у Општинском 

правобранилаштву уз сагласност Општинског  већа. Правилником се уређује однос 

Општинског правобранилаштва према грађанима и јавности, начин вођења евиденција, 

руковање предметима, поступање са архивским материјалом и друга питања од значаја 

за рад Општинског правобранилаштва. 
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Члан 15. 

 

 Општинско правобранилаштво има једног радника за вршење административно-

техничких послова. 

Рачуноводствене, информатичке и друге пратеће послове од значаја за рад  

Општинског правобранилашта обавља Општинска управа општине Чајетина.  

 

 

IV. РАДНИ ОДНОСИ 

 

Члан 16. 

 

Општински правобранилац и заменик општинског правобраниоца, остварују 

права из радног односа у складу са прописима који уређују положај службеника 

општинске управе, ако овом одлуком није друкчије одређено. 

 

V. СРЕДСТВА 

 

Члан 17. 

 

 Средства за рад Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине. 

 Приходи које Општинско правобранилаштво оствари у пословима заступања 

представљају приход буџета општине. 

 

 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 18. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке Општинско јавно правобранилаштво наставља са 

радом као Општинско правобранилаштво. 

Општинско веће поставља општинског правобраниоца у року од 90 дана од дана 

ступања ове одлуке на снагу. 

 Постављењем општинског правобраниоца у складу са овом одлуком, престаје 

положај општинском јавном правобраниоцу. 

 Општински  јавни правобранилац који не буде постављен за општинског 

правобраниоца у складу са овом одлуком или распоређен на друго радно место у 

смислу прописа о службеницима општинске управе, има права утврђена прописима за 

службенике општинске управе. 

 

Члан 19. 

 

 Одредбе прописа којима је одређена надлежност Општинског јавног 

правобранилаштва или општинског јавног правобраниоца за предузимање одређених 

радњи и вршење одређених послова, или којима је прописана обавеза неког 

општинског органа или другог правног лица према Општинском јавном 

правобранилаштву или према општинском  јавном правобраниоцу, примењују се и на 

Општинско правобранилаштво. 
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Члан 20. 

 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Општинском 

јавном правобранилаштву („ Општински службени гласник'', број 10/2005 од 

30.09.2005. године). 

 

Члан 21. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Чајетина''. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-127/2014-01 од 20. новембра 2014.године 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК    

                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                                                                 Милоје Рајовић 
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На основу члана 19. Статута општине Чајетина ( ''Службени  лист општине 

Чајетина'' број 7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 20. 

новембра 2014.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I 

 
 

 УСВАЈА СЕ ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ на 

територији општине Чајетина, израђен од стране „Ecologica urbo“ из Крагујевца, а у 

сарадњи са радном групе из општине Чајетина.  

 

 

II 

 
 

 Решење доставити: Општинској управи-радном тиму и архиви С.О 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:02-128/2014-01 од 20.новембра 2014.године 

 

 

 

 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           Скупштине општине, 

             Милоје Рајовић 
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На основу члана 219. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12) и 

члана 40. тачка 7. Статута општине Чајетина („Сл.лист општине Чајетина“ бр. 7/08) 

Скупштина општине Чајетина на седници одржаној 20. новембра 2014. године донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕНОСУ НА УПРАВЉАЊЕ ОБЈЕКТА БРАНЕ СА 

АКУМУЛАЦИЈОМ „ЗЛАТИБОР“ НА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 
 

 

 

I 

 
 

Преноси се на управљање брана са акумулацијом „Златибор“, Рибница, у КО 

Чајетина и КО Јабланица, на реци Црни Рзав, на Јавно водопривредно предузеће 

„Србијаводе“.  

 

II 

 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном листу 

општине Чајетина“ 

 

 

 

Образложење 

 

 

 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у чл. 219. Закона о водама и у 

члану 40. Статута општине Чајетина. 

 

Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке 

дирекције за воде, Одсек водне инспекције Краљево бр.270-325-0079/2014-07 од 

23.04.2014. године наложено је ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина и одговорном лицу у 

правном лицу, да пренесе на управљање брану са акумулацијом „Златибор“, Рибница у 

КО Чајетина и КО Јабланица на реци Црни Рзав на ЈВП „Србијаводе“ и обавести 

водног инспектора о извршењеу решења. Истим решењем наложено је ЈКП „Водовод 

Златибор“ да изврши решење у року од 180 дана од дана пријема истог, а извештај о 

извршењу решења достави водном инспектору.  

 

Одредбом члана 219. Закона о водама предвиђено је да правно лице које 

управља водним објектима из чл.23. ст 1. и 2. овог Закона дужно је да у року од 6 

месеци од дана ступања на снагу овог Закона, пренесе на управљање те водне објекте 

на Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ ако се ти водни објекти налазе на 
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територији Републике Србије, ван територије Аутономне покрајине Војводине и 

територије града Београда“, а ставом 2. истог члана предвиђено је да јавна  

 

 

водопривредна предузећа из става 1. овог члана, дужна су да преузму на управљање 

водне објекте из става 1. овог члана, као и права и обавезе настале услед изградње, 

коришћења и одржавања тих објеката. 

 

  До сада је управљање браном било поверено ЈКП „Водовод Златибор“ па је из 

напред наведених разлога донета одлука да се пренос на управљање повери ЈВП 

„Србијаводе“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 

Број:02-129/2014-01 од 20. новембра 2014.године 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Скупшине општине, 

                      Милоје Рајовић 
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На основу члана 40.став 1. тачка 10. Статута општине Чајетина ( ''Службени  

лист општине Чајетина'' број 7/2008), Скупштина општине Чајетина  , на седници 

одржаној 20. новембра 2014.године, донелa  је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 

 
 

 ДАЈЕ СЕ  ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ на  измене и допуне  Статута  

Kомуналног jавног предузећа ''Златибор'' из  Златибора које се односе на измене и 

допуне члана 32.  

 

 

II 
 

 

 
 Решење доставити: KJП ''Златибор'' из  Златибора  , рачуноводству Општинске 

управе и архиви Скупштине општине. 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-130/2014-01 од 20. новембра 2014.године 

 

         

 

 

 

 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                Скупштине општине, 

                                                                                                                 Милоје Рајовић 
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         Број: 463-71/2014-02   

 

 Поступајући по предлогу Комисије за давање у закуп грађевинског земљишта у 

поступку отуђења грађевинског земљишта у јавној својини , а на основу члана 97. став 

4. и 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-

исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013- одлука 

УС и 98/2013 – одлука УС - у даљем тексту: Закон), члана 11. Одлуке о отуђењу и 

давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист општине Чајетина", 

бр.7/2010) и члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'', 

бр.7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 20.новембра 2014. 

године, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

   1. Занатској радњи „ПЈЕВИЋ“ Пјевић Крста ПР, ЗЛАТИБОР, Златибор, 

Обудојевица број 2, ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини након 

спроведеног поступка прикупљања понуда јавним огласом, ради изградње објекта 

према правилима из Просторног плана општине Чајетина („Сл.лист општине Чајетина“, 

бр.10/10),  и то: 

        - кат.парцела број 1045/31 КО Бранешци, у површини од 4.681м2, за износ од   

        2.780.000,00 динара (словима: два милиона седамсто осамдесет хиљада динара). 

 2. Поводом овог решења Занатска радња „ПЈЕВИЋ“ Пјевић Крста ПР, 

ЗЛАТИБОР ће са општином Чајетина закључити уговор о отуђењу грађевинског 

земљишта у року од 30 дана од коначности решења, а у противном, ако у том року не 

приступи да уговор закључи, сматраће се да је одустала од захтева да јој се наведено 

земљиште отуђи и ово решење ће се поништити. 

 3. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава се у Суду, а трошкови 

овере падају на терет именованог лица. 

 4. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина. 

 5. Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

      

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта, по спроведеном поступку  

отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, доставила је Скупштини општине 

Чајетина предлог за отуђење грађевинског земљишта ближе описаног у тачки 1. овог 

решења,  ради изградње објекта у складу са условима из јавног огласа. 

Поступајући по поднетом предлогу, утврђено је следеће: 

 - да је на основу одлуке Скупштине општине Чајетина и то број 02-110/2014-01 

од 18. септембра 2014. године, општина Чајетина расписала јавни оглас за отуђење 

грађевинског земљишта у листу '' Вечерње Новости '', који је објављен 28. септембра 

2014. године, 

 - да је предмет огласа била и кат.парцела број 1045/31 КО Бранешци, у 

површини од 4.681м2, која иначе представља грађевинско земљиште у јавној својини, 
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чији је власник општина Чајетина, са почетном ценом за отуђење од 2.771.152,00 

динара, 

 - да је Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта дана 4.11.2014. 

године, спровела поступак јавног отварања приспелих понуда јавним огласом, утврдила 

резултате  и истовремено у складу са Законом и Одлуком о отуђењу и давању у закуп 

грађевинског земљишта утврдила предлог за отуђење грађевинског земљишта 

најповољнијем понуђачу Занатској радњи „ПЈЕВИЋ“ Пјевић Крста ПР, ЗЛАТИБОР, 

Златибор, Обудојевица број 2,са понуђеним износом од 2.780.000,00 динара (словима: 

два милиона седамсто осамдесет хиљада динара). 

Према члану 96.ст.6. Закона, грађевинско земљиште у јавној својини се може 

отуђити или дати у закуп лицу које понуди највећу цену или највиши износ закупнине 

за то земљиште, о чему се, по члану 97. у року од 30 дана од дана коначности решења 

којим се грађевинско земљиште отуђује или даје у закуп, закључује уговор између 

јединице локалне самоуправе и лица коме се земљиште отуђује или даје у закуп.  

 Имајући у виду напред изнето, Скупштина општине Чајетина, као надлежни 

орган за доношење решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, по 

предлогу комисије је одлучила  као у изреци решења. 

  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 3о 

дана од дана достављања овог решења. 

 

 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА  

      Број: 463-71/2014-02 од 20.новембра 2014. године. 

 

 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине општине,  

            Милоје Рајовић. 

 

 

 

ДОСТАВИТИ: 

1. Два примерка понуђачу. 

2. О.Ј.П-у Чајетина. 

3. Два примерка Општинској управи Чајетина, 

ради закључења уговора о отуђењу земљишта.     

4. По правоснажности решења, 

 Пореској   управи Чајетина.  

5. Архиви. 
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                                                                                                          Број: 463-58/2014-02 

 

 На основу члана 97. став 4. и 7. у вези са чланом 96. ст.10.т.2. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 

- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013- одлука УС и 98/2013 – 

одлука УС - у даљем тексту: Закон), члана 22.ст.2. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 

грађевинског земљишта („Сл.лист општине Чајетина“, бр.7/10) и члана 40. Статута 

општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'', бр. 7/08), Скупштина општине 

Чајетина, на седници одржаној 20.новембра 2014. године, доноси 

    

            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

         1. Вери Туцовић из Чајетине, ул.Димитрија Туцовића 14, власнику бесправно 

саграђеног објекта, ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини непосредном 

погодбом, ради прибављања грађевинске дозволе за тај објекат, и то:   

- део катастарске парцеле број 34/11 КО Чајетина, у површини од 25м2, који се 

припаја новоформираној грађевинској парцели бр.2, у оквиру аналитичко геодетских 

тачака 13,14,15,16,17,18,19 и 20, па новоформирана грађевинска парцела има укупно 

51м2, 

          за износ накнаде од 100.000,00 динара (словима: сто хиљада динара). 

        2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта 

чијем је закључењу са општином Чајетина подносиоц захтева дужна да приступи у 

року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се да је одустала од 

захтева да јој се наведено земљиште отуђи и ово решење ће се поништити. 

        3. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава се у Суду, а трошкови овере 

падају на терет овде подносиоца захтева. 

        4.  О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина. 

        5.  Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

            О б р а з л о ж е њ е 

 

 Именовано лице се обратило Скупштини општине Чајетина захтевом за отуђење 

грађевинског земљишта ближе описаног у изреци овог решења, непосредном погодбом, 

а ради ради прибављања грађевинске дозволе за бесправно саграђен објекат.  

 У поступку по поднетом захтеву, утврђено је следеће: 

         - да је подносилац захтева власник бесправно саграђеног објекта на кат.парцели 

број 34/18 КО Чајетина, са правом коришћења тог земљишта као грађевинског, чија је 

површина 26м2, 

       - да је овај објекат изградњом изашао изван граница своје грађевинске парцеле на 

суседно грађевинско земљиште у јавној својини општине Чајетина, кат.парцелу број 

34/11 КО Чајетина, 

 - да је власник за објекат поднела захтев за прибављање грађевинске дозволе у 

роковима прописаним Законом и да је изградња објекта у складу са условима 

предвиђеним истим, 

- да је у складу са чланом 70. Закона, у поступку прибављања грађевинске 

дозволе за тај објекат, решењем Општинске управе Чајетина, број 463-45/2013-02 од 21. 

октобра 2013.године, власнику објекта утврђено земљиште за редовну употребу истог и 

формирана грађевинска парцела, од постојеће кат.парцеле подносиоца захтева, са 

наведеним катастарским бројем и од грађевинског земљишта у јавној својини, дела 
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кат.парцеле број 34/11, површине 25м2, како је то ближе описано у тачки 1. овог 

решења, 

              - да се описано грађевинско земљиште овим решењем отуђује из јавне својине 

по тржишним условима, у складу са законом, у ком смислу је тржишна вредност 

земљишта утврђена на основу процене Пореске управе-Експозитура у Чајетини, број 

464-08-98/2014 Г4А0Е од 28.08.2014.године, од 4.000,00 динара по метру квадратном, 

односно 100.000,00 динара за отуђену површину од 25м2.  

 Према члану 68.ст.6. Закона, потврђени пројекат препарцелације представља 

основ за отуђење или давање грађевинског земљишта у закуп непосредном погодбом и 

закључење уговора из члана 97. Закона. 

 Према члану 96.ст.10.т.3. Закона, грађевинско земљиште у јавној својини се 

може отуђити или дати у закуп непосредном погодбом у случају прибављања 

грађевинске дозволе, власнику бесправно саграђеног објекта, који је захтев поднео у 

роковима прописаним овим законом, ако је изградња тог објекта у складу са условима 

предвиђеним овим законом, а отуђење тог земљишта по тржишним условима.  

Имајући у виду наведене законске одредбе и напред изнето чињенично стање, 

Скупштина општине Чајетина, као надлежни орган је на основу члана 97. Закона и с 

њим у вези члана 22.ст.2. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, 

по поднетом захтеву донела одлуку као у диспозитиву овог решења.  

 Са свега наведеног одлучено је као у диспозитиву решења. 

   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
              Број: 463-58/2014-02 од 20.новембра 2014. године 

 

 

 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

            Скупштине општине,

                  Милоје   Рајовић 

         

               

 

 Доставити:             

1. Два примерка подносиоцу захтева. 

2. О.Ј.П-у Чајетина                  

3. Два примерка по коначности решења 

Општинској управи Чајетина, ради закључења уговора.          

4. Пореској  управи Чајетина, по правоснажности решења.  

5. Архиви СО-е. 
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 На основу члана  96. ст. 1  и  97. Закона о планирању и изградњи ('' Службени 

гласник РС'' ,  бр.72/09, 81/09-исправка,  64/10-УС и 24/11 ), члана  8. Одлуке  о  

отуђењу и давању у закуп  грађевинског  земљишта  ( '' Службени лист општине 

Чајетина'',  број 7/10...5/14), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној          

20. новембра 2014.године,  донела је  

 

             

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ 

Ј А В Н О Г     О Г Л А С А 
ЗА  ОТУЂЕЊЕ   ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА 

                                            

I 

 
ПРЕДМЕТ ОГЛАСА  

 је отуђење     грађевинског  земљишта  и то: 

 

 

у насељеном месту :  Чајетина 

 
 

1.кат.парцела бр.1524/60  КО Чајетина, у површини од 423 м
2 

2.кат.парцела бр.1527/33  КО Чајетина, у површини од 494 м
2 

3.кат.парцела бр.1527/34  КО Чајетина, у површини од 500 м² 

 

 

у насељеном месту : Златибор 

 
 

1.   кп.бр. 4571/79     КО Чајетина,  у  површини од    2.000 м²,  

2.  кп.бр. 4576/3        КО Чајетина,  у  површини од    2.129 м
2
,  

3.   кп.бр. 4576/4       КО Чајетина,  у  површини од       468 м
2
,  

4.   кп.бр. 1490/1       КО Чајетина,  у  површини од    2.138 м
2
,     

5. кп.бр. 4624/32       КО Чајетина,  у  површини од    6.600 м²,  

6. кп.бр. 4578/225     КО Чајетина,  у  површини од    1.102 м²,  

7. кп.бр. 4578/224     КО Чајетина,  у  површини од       966 м²,  

8. кп.бр. 4578/223     КО Чајетина,  у  површини од       526 м²,  

9. кп.бр. 4578/257     КО Чајетина,  у  површини од       630 м²,    

10. кп.бр. 4578/258   КО Чајетина,  у  површини од       750 м²,    

11. кп.бр. 4578/259   КО Чајетина,  у  површини од       749 м²,    

12. кп.бр. 4578/260   КО Чајетина,  у  површини од       750 м²,     

13. кп.бр. 4578/261   КО Чајетина,  у  површини од       751 м²,    

14. кп.бр. 4578/262   КО Чајетина,  у  површини од       630 м²,    

15. кп.бр. 4578/252   КО Чајетина,  у  површини од       750 м²,    

16. кп.бр. 4578/255   КО Чајетина,  у  површини од       737 м²,    

17. кп.бр. 4578/256   КО Чајетина,  у  површини од       624 м²,    
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18. кп.бр. 4578/254   КО Чајетина,  у  површини од       900 м²,    

19. кп.бр. 4578/253   КО Чајетина,  у  површини од       750 м²,    

20. кп.бр. 4578/272   КО Чајетина,  у  површини од       656 м²,   

21. кп.бр. 4578/267   КО Чајетина,  у  површини од       650 м²,    

22. кп.бр. 4578/266   КО Чајетина,  у  површини од       500 м²,    

23. кп.бр. 4578/204   КО Чајетина,  у  површини од      890 м²,    

24. кп.бр. 4578/207   КО Чајетина,  у  површини од      743 м²,     

25. кп.бр. 4578/209   КО Чајетина,  у  површини од      618 м²,     

26. кп.бр. 4578/205   КО Чајетина,  у  површини од      927 м²,   

 

 у   Бранешцима 
   1. кп.бр. 1804/1   КО Бранешци,  у површини од   631 м²  

   

у   Алином Потоку 
 

  1.кп.бр.484/4 КО Алин Поток Поток  у површини  од 2.138 м
2 

 

  у   Мачкату 
 

  1.кп.бр.452/124 КО Мачкат  у површини  од 4.396 м
2 

  1.кп.бр.452/147 КО Мачкат  у површини  од 1.130 м
2 

 

 у   Рожанству 
   1. кп.бр. 1256/4   КО Рожанство,  у површини од   1.131 м²  

 

II 

 
НАМЕНА ПАРЦЕЛА 

 
На парцелама   које су предмет овог огласа   градиће се : 

 У  Бранешцима   ,  Алином  Потоку, Мачкату и Рожанству, градиће   објекти 

према правилима из Просторног плана  општине Чајетина („Службени лист општине 

Чајетина“број10/10).                                                                                                                                                    

 У насељеном месту Златибор-  објекти према условима из Плана генералне 

регулације  насељеног места Чајетина ( седиште општине )   са насељеним местом 

Златибор-прва фаза (“Службени лист општине Чајетина“ број 2/2012). 

 У насељеном месту Чајетина  објекти према условима из Плана генералне 

регулације  насељеног места Чајетина ( седиште општине )   са насељеним местом 

Златибор-друга фаза (“Службени лист општине Чајетина“ број 12/2013). 

              Заинтересовани понуђачи у току трајања овог огласа а пре подношења  понуда  

могу добити   детаљније информације о намени објеката који се могу градити на 

конкретној парцели, коефицијенту  искоришћености, степену изграђености, габариту, 

спратности  објекта и друге тражене податке.                                                                                          

 Рок за привођење земљишта намени  за све локације из овог огласа је 3 (три) 

године од дана закључења уговора о отуђењу. 
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III 

 

СТЕПЕН УРЕЂЕНОСТИ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
 Кат. парцеле : број 1804/1   КО Бранешци  , кат.парцела 484/4 КО Алин 

Поток,кат.парцела 452/124, 452/127 обе КО Мачкат и 1256/4 КО Рожанство   се отуђују  

као неуређено грађевинско земљиште  са обавезом  будућег инвеститора да о свом 

трошку изврши одређене радове на уређивању тог земљишта и да са надлежним 

предузећима уговори и плати трошкове инфраструктуре и одговарајуће прикључке на 

инфраструктуру.                                                                                                               

 Остало земљиште  које се отуђује  је уређено грађевинско земљиште (постоје 

услови за прикључак објеката на примарну градску водоводну и канализациону мрежу 

као и прилазни пут без асфалтне подлоге).                                                                           

 Накнада за уређивање грађевинског земљишта ће бити регулисана накнадно, новим 

уговором  у складу са важећом одлуком Скупштине општине Чајетина која регулише ту 

материју.                                                                                                                           

 Уколико се на некој  од парцела  које су предмет огласа појаве подземне 

инсталације (вода, канализација, и др.......) и оне буду сметња за изградњу 

објекта,Општина ће бити у обавези  да исте измести о свом трошку у свему према 

условима  надлежног предузећа које управља тим мрежама или ће Скупштина на захтев 

инвеститора донети одлуку  да подземне инсталације измести инвеститор  уколико 

буду испуњени услови за доношење такве  одлуке  који су прописани чл.13а.Одлуке о 

отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта('' Службени лист општине Чајетина'',  

број 7/10...5/14). 

 

 

IV 

ПОЧЕТНА ЦЕНА 
 

 

У  насељеном месту  Чајетина  
 

 

кп. број  1524/60  КО Чајетина,   у површини од  423м
2
….................909.450,00  дин  

кп. број  1527/33  КО Чајетина,   у површини од  494м
2
…................1.062.100,00 дин  

кп. број  1527/34  КО Чајетина,   у површини од  500м
2
….................1.075.000,00 дин  

 

 

 

У насељеном  месту Златибор :   

 

 

кп.број  4571/79    КО Чајетина,  у  површини од    2.000 м
2
……...72.000.000,00     дин           

кп.број  4576/3      КО Чајетина,  у  површини од    2.129 м
2
….......61.741.000,00    дин 

кп.број  4576/4      КО Чајетина,  у  површини од       468 м
2
….......13.572.000,00    дин 

кп.број  1490/1      КО Чајетина,  у  површини од    2.138 м
2
….......21.380.000,00   дин     

кп.број  4624/32    КО Чајетина,  у  површини од    6.600 м
2
…….151.800.000,00   дин 

кп.број  4578/225  КО Чајетина,  у  површини од    1.102м²………11.020.000,00   дин 

кп.број  4578/224  КО Чајетина,  у  површини од       966 м²…….....9.660.000,00   дин 

кп.број  4578/223  КО Чајетина,  у  површини од       526 м²……….5.260.000,00   дин 
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кп.број  4578/257  КО Чајетина,  у  површини од       630 м²……….6.300.000,00   дин 

кп.број  4578/258  КО Чајетина,  у  површини од       750 м²….........7.500.000,00   дин 

кп.број  4578/259  КО Чајетина,  у  површини од       749 м²…….....7.490.000,00   дин 

кп.број  4578/260  КО Чајетина,  у  површини од       750 м²…….....7.500.000,00   дин 

кп.број  4578/261  КО Чајетина,  у  површини од       751 м²…….....7.510.000,00   дин 

кп.број  4578/262  КО Чајетина,  у  површини од       630 м²…….....6.300.000,00   дин 

кп.број  4578/252  КО Чајетина,  у  површини од       750 м²…...…..7.500.000,00   дин 

кп.број  4578/255  КО Чајетина,  у  површини од       737 м²…...…..7.370.000,00   дин 

кп.број  4578/256  КО Чајетина,  у  површини од       624 м²…...…..6.240.000,00   дин 

кп.број  4578/254  КО Чајетина,  у  површини од       900 м²…....….9.000.000,00   дин 

кп.број  4578/253  КО Чајетина,  у  површини од       750 м²…….....7.500.000,00   дин 

кп.број  4578/272  КО Чајетина,  у  површини од       656 м²…….....6.560.000,00   дин 

кп број  4578/267  КО Чајетина,  у  површини од       650 м²…….....6.500.000,00   дин 

кп.број  4578/266  КО Чајетина,  у  површини од       500 м²…….....5.000.000,00   дин 

кп.број  4578/204  КО Чајетина,  у  површини од       890 м²….........8.900.000,00   дин 

кп.број  4578/207  КО Чајетина,  у  површини од       743 м²….........7.430.000,00   дин 

кп.број  4578/209  КО Чајетина,  у  површини од       618 м²….........6.180.000,00   дин 

кп.број  4578/205  КО Чајетина,  у  површини од       927 м²….........9.270.000,00  дин 

 

 

У   Бранешцима 

 
кп.број   1804/1    КО Бранешци, у површини од  631м²……………914.950,00  дин 

 

У  Алином Потоку 

 
кп.број   484/4    КО Алин Поток , у површини од  2.138м²……….363.460,00  дин 

 

У  Мачкату 

 
кп.број   452/124    КО Мачкат , у површини од  4.396м²………......747.320,00 дин   

кп.број   452/147    КО Мачкат , у површини од  1.130м²………......192.100,00 дин 

 

У  Рожанству 

 
кп.број  1256/4   КО Рожанство , у површини од  1.131  м²………......429.780,00  дин 

 

 

V 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА 

 
 Оглас  ће спровести Комисија  именована  решењем Скупштине општине 

Чајетина  по поступку прикупљања затворених  понуда јавним  огласом   који ће  бити 

објављен- у дневном листу   “Вечерње Новости” . 

 Оглас ће бити  отворен  30  дана од дана објављивања. 

  Начин плаћања , садржина понуде, отварање , обавештење о резултатима огласа 

и други услови огласа биће утврђени   у складу са одредбама Одлуке о отуђењу и 

давању у закуп грађевинског земљишта(„Сл.лист општине Чајетина„број 7/10....5/2014) 



'' Службени лист општине Чајетина'',  број  11/2014  28.новембар 2014 . године 

 

и одредбама Закона  о јавном бележништву ( „Сл. Гласнику РС „ број   

31/2011.....121/2014. ).                                                                   

  

 

VI 

 

 
 Ова Одлука ступа  на снагу   осмог дана од дана објављивања  у Службеном 

листу општине Чајетина. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:02-131/2014-02 од 20. новембра 2014.године 

 

 

 

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                               Скупштине општине, 

                                                                                             Милоје Рајовић 
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На основу члана 40.став 1. тачке 6. и 7. Статута општине Чајетина  ( ''Службени 

лист општине  Чајетина'', број 7/2008 ) и члана 15. став 3. Одлуке о утврђивању накнаде 

за уређивање  грађевинског земљишта ( ''Службени лист општине Чајетина '' , број 

3/2010, 6/2010, 4/2011,5/2011, 7/2012 и 3/2013) , Скупштина општине Чајетина на 

седници одржаној 20. новембра 2014.године, донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ   О  

ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

 

I 

 
 Инвеститор Установа дечије одмаралиште „Златибор“-одмаралиште „Голија“ 

ОСЛОБАЂА СЕ од плаћања накнаде износа од 493.206,00 динара а на име доградње 

дечијег  одмаралишта у насељеном месту Златибор. 

 

 

II 
 

 

 Одлуку доставити: Дечије одмаралиште „Златибор“, Општинској управи и 

архиви Скупштине општине. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:02-132/2014-01 од 20. новембра 2014.године 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                             Скупштине општине, 

                                                                                             Милоје Рајовић 
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На основу члана 40.став 1. тачке 6. и 7. Статута општине Чајетина  ( ''Службени 

лист општине  Чајетина'', број 7/2008 ) и члана 15. став 3. Одлуке о утврђивању накнаде 

за уређивање  грађевинског земљишта ( ''Службени лист општине Чајетина '' , број 

3/2010, 6/2010, 4/2011,5/2011, 7/2012 и 3/2013) , Скупштина општине Чајетина на 

седници одржаној 20. новембра 2014.године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ   О  

ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

 

I 
  

 

 Инвеститор аутопревозник и ЗТР „ТОМИЋ“ Томић Ђурђе предузетник 

Чајетина, ОСЛОБАЂА СЕ плаћања накнаде на износ од 734.294,00 динара у поступку 

легализације пословног објекта у Чајетини – Ћетен. 

 

 

II 

 
 

 Одлуку доставити: ЗТР „Томић“, Општинској управи, архиви Скупштине 

општине. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:02-132/2014-01 од 20. новембра 2014.године 

 

 

 

 

 

 

 

                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Скупштине општине, 

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

гласник РС'', број 129/2007), члана 40 став 1. тачка 10. Статута општине Чајетина 

(''Службени лист општине Чајетина, број 7/08) , Скупштина општине Чајетина, на 

седници одржаној 20. новембра  2014.године , донела је  

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈКП'' ДУБОКО'' УЖИЦЕ  
 

 

I 
 

 

 Милутин Симић из Бранежаца  разрешава се дужности члана Управног одбора  

ЈКП '' ДУБОКО'' Ужице а за новог члана Управног одбора именује се Срђан Пантовић 

из Чајетине. 

 

 

II 
 

 

 Решење доставити: ЈКП'' Дубоко'' Ужице, именованом и архиви СО. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:02-133/2014-01 од 20.новембра 2014.године 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                             Скупштине општине, 

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

гласник РС'', број 129/2007), члана 40 став 1. тачка 10. Статута општине Чајетина 

(''Службени лист општине Чајетина, број 7/08) , Скупштина општине Чајетина, на 

седници одржаној 20. новембра  2014.године , донела је  

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

КЈП „ЗЛАТИБОР“ ЗЛАТИБОР 

 
 

I 
 

 

 Милутин Симић из Бранежаца  разрешава се дужности члана Надзорног 

одбора КЈП „Златибор“, на коју је био именован из реда запослених а за новог члана 

Надзорног одбора из реда запослених именује се Оливер Ристановић из Ужица. 

  

 

II 

 

 
Решење доставити: КЈП'' Златибор'' из Златибора именованим и архиви СО. 

 

 

  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:02-134/2014-01 од 20. новембра 2014.године 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                Скупштине општине, 

                                                                                              Милоје Рајовић 
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На основу члана 44. и 45. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист општине 

Чајтеина '', број 7/2008  ) и члана 10. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског 

земљишта ( ''Службени лист општине  Чајетина '',  број 7/10) , Скупштина општине 

Чајетина на седници од 20.новембра 2014.године , донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА  КОМИСИЈЕ 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

I 
 

Разерешавају се досадашњи чланови Комисије за давање у закуп грађевинског 

земљишта, због истека мандата, и то: 

 

 

 1. Катарина Барјактаревић из Златибора ,председник 

     Никола Кузељевић из  Чајетине , заменик председника  

 

 

 2. Милован Божић  из Шљивовице , члан 

     Властимир Павловић из Чајетине , заменик члана, 

 

 

           3. Тодор Туцовић  из  Златибора  , члан 

     Бранкица Рајовић из Чајетине , заменик члана. 

II 
 
 Решење доставити: именованим , Општинској управи , рачуноводству, и архиви 

СО. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:02-135/2014-01 од 20.новембра 2014.године 

 

 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Скупштине општине, 

                 Милоје Рајовић 



'' Службени лист општине Чајетина'',  број  11/2014  28.новембар 2014 . године 

 

 

                           
 

 

На основу члана 44. и 45. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист општине 

Чајтеина '', број 7/2008  ) и члана 10. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског 

земљишта ( ''Службени лист општине  Чајетина '',  број 7/10) , Скупштина општине 

Чајетина на седници од 20.новембра 2014.године , донела је  

 

РЕШЕЊE 

 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  КОМИСИЈЕ   

ЗА ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

I 
У Комисију за  отуђење и давање земљишта у закуп, на мандатни период од 

четири године, ИМЕНУЈУ СЕ следећа лица и то: 

 

 1. Катарина Барјактаревић из Златибора ,председник 

     Никола Кузељевић из  Чајетине , заменик председника  

 

 2. Милован Божић  из Шљивовице , члан 

     Властимир Павловић из Чајетине , заменик члана, 

 

           3. Тодор Туцовић  из  Златибора  , члан 

     Бранкица Рајовић из Чајетине , заменик члана. 

II 
Стручне и административне послове за Kомисију  обављају стручне службе 

Општинске управе.  

III 
 У зависности од  врсте објекта који ће се градити , односно постављати , 

Комисијa може  ангажовати одређени број стручних лица за ту област. 

 

IV 
 Решење доставити: именованим , Општинској управи , рачуноводству, и архиви 

СО. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-136/2014-01 од 20.новембра 2014.године 

 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Скупштине општине, 

             Милоје Рајовић 



'' Службени лист општине Чајетина'',  број  11/2014  28.новембар 2014 . године 
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На основу члана 104. Статута општине Чајетина ( '' Службени лист општине 

Чајетина'', број 7/08), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 20. новембра 

2014.године  донела је   

 

 

  ЗАКЉУЧАК  

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Општинској управи Чајетина да  продужи  рок за 

закључење уговора о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини , а по решењу   

Скупштине општине Чајетина  , и то: 

 

- Милутин Филиповић из Ужица, решење број 463-65/2014-02 од 18.септембра 

2014.године ;  

 

II 

 
 Продужење рока важиће 30 дана од дана усвајања закључка на седници 

Скупштине општине Чајетина , након чега ће бити достављен предлог за поништај 

решења. 

 

III 
 

  

 
 Закључак доставити: именованом , Општинској управи   и архиви СО. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 463-65/2014-02 од 20.новембра 2014.године 

 

 

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                             Скупштине општине, 

                                                                                                Милоје Рајовић 
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На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, бр. 119/12,116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др.закон) и на основу члана 19. 

Статута општине Чајетина ( ''Службени  лист општине Чајетина'' број 7/2008), 

Скупштина општине Чајетина , на седници одржаној 20. новембра 2014.године, донела 

је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне финансијског плана  КЈП     

''Златибор'' из Златибора  за 2014.годину, које су  усвојене   на седници Надзорног  

одбора овог јавног предузећа под бројем 2141/2  од  17.новембра  2014. године.  

 

 

II 

 
 

 

 Даје се сагласност на Одлуку о задужењу који је донео  Надзорни одбор КЈП 

“Златибор“ из Златибора под бр. 2141/3 од 17. новембра 2014. године.  

 

 

III 

 

 
 Решење доставити: КЈП'' Златибор'' из Златибора, рачуноводству Општинске 

управе и архиви Скупштине општине. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:02-137/2014-02 од 20.новембра 2014.године 

 

 

 

 

    

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                            Скупштине општине, 

                  Милоје Рајовић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07), члана 6. став 1. тачка 6. и члана 7. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/2006) ,  члана 40. 

тачка 3. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'' број 7/08), и 

члан 4. Одлуке о давању у закуп привремених објеката („Службени лист општине 

Чајетина“ 5/2014) Скупштина општине Чајетина, на седници од  20. новембра 2014. 

године, донела је 
 
 
 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП 

ПРИВРЕМЕНИХ  ОБЈЕКАТА 
 

 

 

Члан 1. 

   

 

 У Одлуци о давању у закуп привремених објеката („Службени лист 

општине Чајетина“ 5/2014),  у члану 5. у ставу 1. речи „у износу од 2000,00 динара (две 

хиљаде динара)“ мењају се речима „1000,00 динара (хиљаду динара)“. 

 

 

 

Члан 2. 
  

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена у 

„Службеном листу општине Чајетина“.  

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:02-138/2014-01 од 20.новембра 2014.године 

 

 

 

 

 

 

                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                              Скупштине општине, 

                                                                                             Милоје Рајовић 
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На основу члана 6, 7а i 36. Закона о порезима на имовину ( “Сл. гласник РС” бр. 

26/01,45/02,80/02,135/04,61/07,5/09,101/10,24/11,78/11,57/12-УС, 47/2013 и 68/2014 и др. 

закон), и члана 59. Статута општине Чајетина, („Службени лист општине Чајетина бр. 

7/08) Општинско веће  општине Чајетина, на седници одржаној 28.новембра 

2014.године, је донело  

 
 

 

ЗАКЉУЧАК 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА  

НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
 

  
 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком у складу са Законом о порезима на имовину одређују се просечне 

цене квадратног метра непокретности за сваку од зона посебно, а ради одређивања 

вредности непокретности у поступку утврђивања пореза на имовину пореским 

обвезницима који не воде пословне књиге за пореску 2015 годину. 
 

 

Члан 2. 

 

 

УТВРЂУЈУ СЕ просечна цена непокретности по зонама на територији општине 

Чајетина  и то: 
 

 

 

(1) ЕКСТРА ЗОНА  –  најопремљенија зона 

 
 

 

Редни 

број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 30.000,00 

2. Пољопривредно земљиште / 

3. Шумско земљиште / 

 4. Станови 150.000,00 

5. Куће за становање 60.000,00 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за обављ.дел  250.000,00 

7. Гараже и гаражна места 53.000,00 
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(2) ЗОНА 1 

  
 

Редни 

број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 25.000,00 

2. Пољопривредно земљиште / 

3. Шумско земљиште / 

4. Станови 120.000,00 

5. Куће за становање 50.000,00 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за обављ.дел  150.000,00 

7. Гараже и гаражна места 40.000,00 

 

 

3) ЗОНА 2  

 
 

Редни 

број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 20.000,00 

2. Пољопривредно земљиште / 

3. Шумско земљиште / 

4. Станови 100.000,00 

5. Куће за становање 40.000,00 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за обављ.дел  80.000,00 

7. Гараже и гаражна места 30.000,00 

 

 

4) ЗОНА 3 

 

 

Редни 

број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 500,00 

2. Пољопривредно земљиште / 

3. Шумско земљиште / 

4. Станови 80.000,00 

5. Куће за становање 35.000,00 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за обављ.дел  50.000,00 

7. Гараже и гаражна места 20.000,00 
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5) ЗОНА 4  
 

 

Редни 

број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 20.000,00 

2. Пољопривредно земљиште 90,00 

3. Шумско земљиште 60,00 

4. Станови 40.000,00 

5. Куће за становање 35.000,00 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за обављ.дел  80.000,00 

7. Гараже и гаражна места 20.000,00 

 

 

6) ЗОНА 5  
 

Редни 

број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 500,00 

2. Пољопривредно земљиште 50,00 

3. Шумско земљиште 60,00 

4. Станови 17.000,00 

5. Куће за становање 17.000,00 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за обављ.дел            23.000,00 

7. Гараже и гаражна места 11.000,00 

 

Члан 3. 

 

Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Чајетина” и на интернет 

страни званичне презентације општине Чајетина.                                                                   
 

Члан 4. 

 

             Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу  општине 

Чајетина” а примењиваће се од 01.јануара 2015. године.  

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 06-43/2014-01 од 28.новембра 2014.године   

 

        

                                                                                

                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                                                                              Милан Стаматовић 


