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 На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број 
54/2009) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Чајетина („Службени лист 
општине Чајетина“, број 7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 
04.11.2010. године, донела је  
 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 

2010 . ГОДИНУ ( РЕБАЛАНС II ) 
I  ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о буџету општине Чајетина за 2010. годину („Службени лист општине 
Чајетина'', број  10/2009 ) у члану 1. износ од 793.000.000,00  динара мења се износом  
од 717.000.000,00 динара, односно примања и издаци по основу набавке финансијске 
имовине, утврђени су у следећим износима :  
  

А. Примања и издаци буџета Економска класификација Средства из буџета 

1 2 3 

  I УКУПНА ПРИМАЊА 7+8+3+9 717.000.000,00 

 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  7 706.902.000,00 

 1. Порески приходи  71 ( 711+712+713+714 ) 323.104.000,00 

 1.1 Порези на доходак и 
добит 

711 103.750.000,00 

 1.2 Порез на фонд зарада 712 0.00 

 1.2 Порез на имовину, 
наслеђе и поклоне и пренос 
апсол.права 

713 152.063.000,00 

 1.3 Порез на добра и услуге-
лок.ком.такса, бора.такса и др. 

714 67.291.000,00 
 

 2. Непорески приходи, од 
чега 

 74 ( 742 + 741 ) 277.000.000,00 

 1.1 Накна.за уре. 
грађ.земљишта  

742 275.000.000,00 

 1.2 Наплаћена камата 741 2.000.000,00 

 3. Прих.од прод.нефина. 
имов. 

8 350.000,00 

 4. Донације  731 + 732 25.235.000,00 

 5. Трансфери 733 52.713.000,00 

 6. Остали приходи 741+742+743+744+745+771 28.850.000,00 

 7. Пренети приход из 2008. 
год 

3  9.698.000,00 

 8. Приход од приватизације 9 50.000,00 

   

II УКУПНИ ИЗДАЦИ  717.000.000,00 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 41+42+45+47+48+49+463+5 717.000.000,00 

1. Расходи за запослене  41=                                             
( 

411+412+413+414+415+416) 

130.545.000,00 
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2. Коришћење роба и услуга 42=( 
422+423+424+425+426) 

           208.340.000,00 

3. Субвенције 45 15.000.000,00 

4. Издаци за социјалну 
заштиту 

47 24.046.000,00 

5. Остали расходи 48+49 34.681.000,00 

6. Текући тарнсфери 4631 + 4641 78.316.000,00 

7. Капитални расходи 5 226.072.000,00 

 
          Члан 2. 

Укупан суфицит од 9.698.216,81 динара, чине делом намeнска средства која су 
пренета у 2010. годину, и то: 227.529,26 динара су наменска средства одобрена за 
Пројекат „ Зрачак „ , 1.899.000,00 динара су наменска средства добијена од 
Комесаријата за избеглице, намењена за материјално обезбеђење избеглица, 
1.661.169,60 динара су наменска средства од МСП-а која се преносе у 2010. годину, а 
остатак нераспоређених средстава од 5.910.517,95 биће опредељено  за  доградњу 
Дечијег вртића „ Радост „ у Чајетини. 

 
Члан 3. 

Буџет општине Чајетина за 2010. годину састоји се од :  
1. Укупних примања буџета општине Чајетина за 2010. годину, заједно са 

осталим изворима новчаних средстава, утврђује се у износу од 717.000.000,00 
динара, а оствариће се из :  

- уступљених и изворних прихода буџета општине Чајетина у износу од 
629.354.000,00 динара 

- трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од 52.713.000,00 
динара  

- донација од међународних организација у корист нивоа општине у износу од 
25.235.000,00 динара 

- пренетих прихода из 2009. године у износу од 9.698.000,00 динара 
2. Укупни издаци буџета, са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу 

од 717.000.000,00 динара . 
 

Члан 4.  
Средства текуће буџетске резерве у износу од 3.020.712,00  динара , користиће 

се на основу одлуке о употреби текуће буџетске резерве коју на предлог органа 
надлежног за финансије , доноси председник општине. 

 
Средства сталне буџетске резерве у износу од 3.279.836,00 динара , користиће 

се у отклањању последица ванредних околности, као што су поплаве, суша, земљотрес, 
пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних 
догађаја који могу да угрозе животе и здравље људи или проузрокују штету већих 
размера. 

 
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси председник 

општине, на предлог органа надлежног за финансије . 
 

 
II ПОСЕБАН ДЕО  
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Члан 5. 
Примања  буџета у износу од 717.000.000,00 динара по врстама , односно 

економским класификацијама, као и издаци буџета од  717.000.000,00 динара по 
основним наменама, утврђени су у следећим износима, и приказани су табеларно :  

 
 
ПРИХОДИ :  
 
-  економска класификација 711121 – износ од 11.000.000,00 увећава се за 

500.000,00 и сада износи 11.500.000,00  
- економска класификација 711147 – порез на земљиште – износ од 

5.500.000,00 увећава се за 500.000,00 и сада износи 6.000.000,00 
- економска класификација 713121 – порез на имовину – износ од 90.000.000,00 

умањује  се за 3.000.000,00 и сада износи 87.000.000,00 
- економска класификација 713421 – порез на пренос апсолутних права– износ 

од 65.820.000,00 умањује се за 3.256.900,00 и сада износи 62.563.100,00 
- економска класификација 714514 – годишња накнада за друмска моторна 

возила – износ од 2.500.000,00 се увећава за 540.582,19 и сада износи 
3.040.582,19   

- економска класификација 714543 – накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта – износ од 2.000.000,00 умањује се за 500.000,00  
и сада износи 1.500.000,00  

- економска класификација 714547 – накнада за загађивање животне средине – 
износ од 2.000.000,00  се умањује за 500.000,00 и сада износи 1.500.000,00  

- економска класификација 714552 – боравишна такса – износ од 41.500.000,00 
се умањује за 300.000,00 и сада износи 41.200.000,00  

- eкономска класификација 732251 – капиталне донације од међународних 
организација у корист нивоа општине – износ од 10.000.000,00 се увећава за 
4.714.511,00 и сада износи 14.714.511,00 

- економска класификација 733154 – текући наменски трансфери у ужем смислу 
од Републике у корист нивоа општине – планира се износ од 285.489,00 

- економска класификација 733157– текући трансфери од Републике у корист 
нивоа општине -  износ од 10.363.100,00 се умањује за 10.363.100,00 и сада 
износи 0,00  

- економска класификација 741151 – приходи буџета општине од камате на 
средства консолидованог рачуна трезора укљученог у депозит банака – износ 
од 3.000.000,00 се умањује за 1.000.000,00 и сада износи 2.000.000,00  

- економска класификација 741511 – накнада за коришћење минералних 
сировина – износ од 1.000.000,00 се умањује за 950.000,00 и сада износи 
50.000,00  

- економска класификација 742253– накнада за уређење грађевинског 
земљишта - износ од 334.986.280,00,00 умањује се за 59.986.280,00 и сада 
износи 275.000.000,00  

- економска класификација 742351 – приходи општинских органа управе  – 
износ од 3.000.000,00 умањује се за 1.500.000,00 и сада износи 1.500.000,00 

- економска класификација 743351 – новчане казне изречене у прекршајном 
поступку  – износ од 284.302,19 умањује се за 184.302,19 и сада износи 
100.000,00  
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- економска класификација 745151 – други локални јавни приходи утврђени 
законом – износ од 4.000.000,00 се умањује за 1.000.000,00 и сада износи 
3.000.000,00  

- економска класификација 771111 – меморандумске ставке – износ од 
300.000,00 се умањује за 100.000,00 и сада износи 200.000,00   

- економска класификација 813151 – примања од продаје основних средстава – 
износ од 100.000,00 се увећава за 250.000,00 и сада износи 350.000,00  

- економска класификација 921951 – средства остварена продајом капитала ( 
приход од приватизације ) – износ од 200.000,00 се умањује за 150.000,00 и 
сада износи 50.000,00 . 

 
РАСХОДИ :  
 
ФУНКЦИЈА 110 – ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ 
 
- економска класификација 411 – плате и додаци запослених – износ од 

8.935.000,00 увећава се за 725.000,00 и сада износи 9.660.000,00  
- економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца – 

износ од 1.598.000,00 увећава се за 140.140,00 
- економска класификација 423 – услуге по уговору – износ од 5.050.000,00 

увећава  се за 350.000,00  и сада износи 5.400.000,00  
- економска класификација 426 – материјал – износ од 300.000,00 умањује се за 

150.000,00 и сада износи 150.000,00 
- економска класификација 499-средства резерве - износ од 5.800.548,00  

увећава се за 500.000,00 и сада износи 6.300.548,00  
- економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту из буџета – 

износ од 150.000,00 умањује се за 140.000,00 и сада износи 10.000,00  
 

ФУНКЦИЈА 130 – ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
- економска класификација 411 -  плате и додаци запослених – износ од 

38.498.028,00 умањује се за 775.000,00 и сада износи 37.723.028,00  
- економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца – 

износ од 6.967.441,00 умањује се за 149.090,00 и сада износи 6.818.351,00  
- економска класификација 414 – социјална давања запосленима – износ од 

8.000.000,00  умањује се за 1.000.00,00  и сада износи 7.000.000,00  
- економска класификација 415 – накнаде за запослене – износ од 1.300.000,00 

умањује се за 300.000,00 и сада износи 1.000.000,00 
- економска класификација 421 – стални трошкови – износ од 8.500.000,00 

увећава се за 500.000,00 и сада износи 9.000.000,00  
- економска класификација 423 – услуге по уговору – износ од 15.000.000,00 

увећава  се за 2.559.524,00  и сада износи 17.559.524,00  
- економска класификација 424 – специјализоване услуге – износ од 

4.000.000,00 увећава се за 120.000,00 и сада износи 4.120.000,00 
- економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање – износ од 

1.500.000,00 умањује се за 300.000,00 и сада износи 1.200.000,00  
- економска класификација 426 – материјал – износ од 6.000.000,00 умањује се 

за 471.400,00 и сада износи 5.528.600,00  
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- економска класификација 451– субвенције јавним предузећима ЈКП „ 
Сирогојно „ – износ од 5.000.000,00 умањује се за 1.000.000,00 и сада износи 
4.000.000,00 

- економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама – износ 
од 1.500.000,00 умањује се за 753.753,59 и сада износи 746.246,41 

- економска класификација 482 – износ од 2.000.000,00 умањује се за 
500.000,00 и сада износи 1.500.000,00  

- економска класификација 485 – накнада за изузето земљиште, 
експроприација- износ од 7.249.388,00  умањује се за 669.388,00 и сада 
износи 6.580.000,00  

- економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти – износ од 
20.000.000,00 увећава  се за 20.000.000,00 и сада износи 40.000.000,00  

- економска класификација 512 – машине и опрема – износ од 5.000.000,00 
увећава  се за 500.000,00 и сада износи 5.500.000,00 

 
ФУНКЦИЈА 911 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
- економска класификација 421 – стални трошкови – износ од 4.500.000,00 

умањује се за 1.000.000,00 и сада износи 3.500.000,00  
- економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти  – износ од 

8.000.000,00 умањује се за 4.000.000,00  и сада износи 4.000.000,00 динара 
- економска класификација 512 – машине и опрема – износ од 4.850.000,00 

умањује се за 1.350.000,00 и сада износи 3.500.000,00  
 

ФУНКЦИЈА 040 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
- економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета  – 

износ од 5.712.500,00  умањује   се за        730.000,00  и сада износи 
4.982.500,00  

 
         ФУНКЦИЈА 070 – СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ  
                                       НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ 
 

- економска класификација 481 – донације Црвеном крсту – износ од 
1.820.000,00 умањује се за 320.000,00 и сада износи 1.500.000,00  

 
 

ФУНКЦИЈА 090 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

- економска класификација 463 – дотације – центар за социјални рад – износ од 
8.256.000,00 увећава се за 3.250.500,00 и сада износи 11.506.500,00 
 

          ФУНКЦИЈА 420 – ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ 
 

- економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама – износ од 9.500.000,00 умањује се за 
2.500.000,00 и сада износи 7.000.000,00   
 

          ФУНКЦИЈА 550 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
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- економска класификација 423 – услуге по уговору – износ од 1.200.000,00 
умањује се за 500.000,00 и сада износи 700.000,00  

 
ФУНКЦИЈА 620 – СТАМБЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
- економска класификација 421 – стални трошкови – износ од 1.000.000,00 

умањује се за 400.000,00 и сада износи 600.000,00  
- економска класификација 426 – материјал – износ од 1.000.000,00 умањује се 

за 500.000,00 и сада износи 500.000,00  
- економска класификација 463 – капитални трансфери месним заједницама – 

износ од 50.000.000,00 умањује  се за 10.000.000,00 и сада износи 
40.000.000,00  

 
ФУНКЦИЈА 460 – СТАМБЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
- економска класификација 423 – услуге по уговору – износ од 7.000.000,00 

умањује се за 5.000.000,00 и сада износи 2.000.000,00  
- економска класификација 425 – трошкови одржавања  путева и улица – износ 

од 35.000.000,00 умањује се за 10.000.000,00 и сада износи 25.000.000,00  
- економска класификација451 – капиталне субвенције – износ од 13.363.100,00 

умањује  се за 10.363.100,00 и сада износи 3.000.000,00  
- економска класификација 511 – изградња путева и улица – износ од 

99.500.000,00 умањује се за 13.000.000,00 и сада износи 86.500.000,00 
 
ФУНКЦИЈА 630 – СТАМБЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
- економска класификација 425 – одржавање постојеће водоводне мреже и 

канализације – износ од 10.000.000,00 умањује се за 2.000.000,00 и сада 
износи 8.000.000,00  

- економска класификација 511 – изградња примарних  водовода и колектора – 
износ од 85.736.280 умањује се за 16.045.697,81 и сада износи 69.690.582,19  

 
ФУНКЦИЈА 640 – СТАМБЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
- економска класификација – 421 – утрошак електричне енергије – износ од 

9.500.000,00 умањује се за 1.500.000,00 и сада износи 8.000.000,00  
- економска класификација 425 – одржавање уличне расвете – износ од 

5.000.000,00 умањује се за 500.000,00 и сада износи 4.500.000,00  
- економска класификација 511 –изградња уличне расвете – износ од 

3.000.000,00 умањује се за 1.500.000,00 и сада износи 1.500.000,00 
 

ФУНКЦИЈА  160 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
- економска класификација 421 – стални трошкови – износ од 3.000.000,00 

умањује се за 1.500.000,00 и сада износи 1.500.000,00 
- економска класификација 423 – услуге по уговору – износ од 4.636.900,00 

умањује  се за 2.519.136,00  и сада износи 2.117.764,00  
- економска класификација 424 – специјализоване услуге – износ од 

1.000.000,00 умањује се за 700.000,00 и сада износи 300.000,00  
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- економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање – износ од 
2.000.000,00 умањује се за 914.000,00 и сада износи 1.086.000,00  

- економска класификација 481 –  дотације невладиним организацијама – износ 
од 150.000,00 умањује се за 100.000,00 и сада износи 50.000,00  

- економска класификација 482 – порези и таксе – износ од 70.000,00 умањује 
се за 40.000,00 и сада износи 30.000,00  

- економска класификација 511 – изградња зграда и објеката – износ од 
9.000.000,00 умањује се за 4.000.000,00 и сада износи 5.000.000,00 

- економска класификација  513 – остале некретнине и опрема – планира се у 
износу од 246.030,00   

 
ФУНКЦИЈА 473 – ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР 

 
- економска класификација 423 – услуге по уговору – износ од 16.333.000,00 

увећава  се за 1.100.000,00 и сада износи 17.433.000,00  
- економска класификација 424- специјализоване услуге – износ од 2.100.000,00 

се умањује за 105.000,00 и сада износи 1.995.000,00  
- економска класификација 426 – материјал – износ од 1.260.000,00 увећава се 

за 300.000,00 и сада износи 1.560.000,00  
- економска класификација 472 – накнаде из буџета – планира се у износу од 

105.000,00  
- економска класификација 481 – помоћ удружењима грађана – износ од 

900.000,00 умањује се за 300.000,00 и сада износи 600.000,00  
- економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти – износ од 

7.500.000,00 умањује се за 800.000,00 и сада износи 6.700.000,00  
- економска класификација 512 – машине и опрема – износ од 1.500.000,00 

увећава се за 300.000,00 и сада износи 1.800.000,00 
- економска класификација 515 – природне реткости ( Стопића пећина ) – износ 

од 1.000.000,00 умањује се за 600.000,00 и сада износи 400.000,00  
- економска класификација 451- износ од 300.000,00 умањује се за 100.000,00 и 

сада износи 200.000,00 
 
ФУНКЦИЈА  810 – УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА 
 
- економска класификација 481 – дотације осталим спортским удружењима  – 

износ од 150.000,00 увећава се за 180.500,00 и сада износи 330.500,00 
 

ФУНКЦИЈА  820 – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, РЕКРЕАЦИЈЕ, ИЗДАВАЛАШТВО 
 
- економска класификација 414 – социјална давања за запослене – износ од 

975.000,00 увећава се за 770.000,00 и сада износи 1.745.000,00 
- економска класификација 423 – услуге по уговору – износ од 7.205.000,00 

умањује  се за 1.815.000,00 и сада износи 5.390.000,00 
- економска класификација 424- специјализоване услуге – износ од 3.700.000,00 

умањује се за 300.000,00 и сада износи 3.400.000,00 
- економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање – износ од 

2.339.000,00 умањује се за 200.000,00 и сада износи 2.139.000,00 
- економска класификација 481 – дотације непрофитним организацијама – 

износ од  7.875.000,00 умањује се за 2.675.000,00 и сада износи 5.200.000,00 
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- економска класификација 451 - субвенције – износ од 250.000,00 умањује се 
за 50.000,00 и сада износи 250.000,00 

 
ФУНКЦИЈА 840 – ВЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
 
- економска класификација 481 – дотације верским организацијама – износ од 
3.500.000,00 увећава  се за 40.000,00 и сада износи 3.540.000,00 
 
ФУНКЦИЈА 912 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
- економска класификација 463 – дотације и трансфери износ од  20.915.000,00 

умањује се за 250.000,00 и сада износи  20.665.000,00 
 
ФУНКЦИЈА  920 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  
  
- економска класификација 463 – дотације и трансфери – износ од 4.500.000,00 

увећава се за 494.850,00 и сада износи 4.994.850,00  
 

ФУНКЦИЈА 950 – ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ОБРАЗОВАЊА  
 
- економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту из буџета  – 

износ од  21.300.000,00  умањује се за 4.450.000,00 и сада износи 
16.850.000,00 

- економска класификација 421 – стални трошкови – огрев  – износ од 
7.500.000,00  увећава  се за 500.000,00 и сада износи 8.000.000,00  

 
ФУНКЦИЈА  330 – ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
 
- економска класификација 411 – плате и додаци запослених – износ од 

1.306.200,00 се увећава за 50.000,00 и сада износи 1.356.200,00 
- економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца – 

износ од 233.850,00 се увећава за 8.950,00 и сада износи 1.356.200,00  
 

Члан 6. 
Ову Одлуку доставити Министарству финансија , Управи за трезор и објавити у „ 

службеном листу општине Чајетина “. 
 

Члан 7.  
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-73/10-01 од 04.11.2010. године 
                                                                                                   
                                                                                                 
                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК      
                                                                                           Скупштине општине, 
 
                                                                                              -  Милоје Рајовић  - 


