
 

 - 1 -

 

 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 10.11.2011. године, донела је  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 

ЗА 2011 . ГОДИНУ ( РЕБАЛАНС II ) 

 

I  ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о буџету општине Чајетина за 2011. годину („Службени лист општине 

Чајетина'', број  8/2010 и 5/2011) у члану 1. износ од 817.000.000,00  динара мења се износом  од 

870.000.000,00 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+9 870.000.000,00 

 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  7 855.748.000,00 

 1. Порески приходи  71 ( 711+712+713+714 ) 338.934.000,00 

 1.1 Порези на доходак и добит 711 121.050.000,00 

 1.2 Порез на фонд зарада 712 0.00 

 1.2 Порез на имовину, наслеђе и 

поклоне и пренос апсол.права 

713 160.126.000,00 

 1.3 Порез на добра и услуге-

лок.ком.такса, бора.такса и др. 

714 52.258.000,00 

 

1.4 Други порези 716 5.500.000,00 

 2. Непорески приходи, од чега  74 ( 742 + 741 ) 415.676.000,00 

 1.1 Приходи од продаје добара и 

услуга 

742 388.400.000,00 

1.2 Приходи од имовине                           741 27.276.000,00 

 3. Прих.од прод.нефина. имов. 8 400.000,00 

 4. Донације  731 + 732 30.000.000,00 

 5. Трансфери 733 60.588.000,00 

 6. Остали приходи 743+744+745+771 10.550.000,00 

 7. Пренети приход из 2010. год 3  13.852.000,00 

 8. Приход од приватизације 9 0,00 

   

II УКУПНИ ИЗДАЦИ  870.000.000,00 
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          Члан 2. 

Укупан суфицит од  13.851.772,98 динара, чине делом намeнска средства која су пренета 

у 2011. годину, и то: 895.498,39  динара су наменска средства од МСП-а која се преносе у 2011. 

годину, 878.803,84 динара су наменска средства Буџетског фонда за заштиту животне средине, 

7.060.923,23 динара су средства Одсека за путеве и инвестиције, 101.744,32 динара су средства 

Туристичке организације Златибор, 8.713,00 динара су неутрошена средства Министарства  

спорта и омладине, 64.007,41 динар су средса од конверзије која треба да се пренесу Пореској 

управи, остатак нераспоређених средстава од 4.842.082,79 динара  користиће се за покриће 

текућих расхода . 

 

Члан 3. 

Буџет општине Чајетина за 2011. годину састоји се од :  

1. Укупних примања буџета општине Чајетина за 2011. годину, заједно са осталим 

изворима новчаних средстава, утврђује се у износу од 870.000.000,00 динара, а 

оствариће се из :  

- уступљених и изворних прихода буџета општине Чајетина у износу од 765.560.000,00 

динара; 

- трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од 60.588.000,00 динара 

; 

- донације од међународних организација у износу од 30.000.000,00 динар; 

- пренетих прихода из 2010. године у износу од 13.852.000,00 динара 

2. Укупни издаци буџета, са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од  

870.000.000,00 динара . 

 

 

 

Члан 4.  

Средства текуће буџетске резерве у износу од 7.500.000,00 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 8.500.000,00 динара , користиће се у 

отклањању последица ванредних околности, као што је  град, који је у јуну 2011. године , 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 41+42+44+45+47+48+49+463+5 870.000.000,00 

1. Расходи за запослене  41=                                             ( 

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

140.943.000,00 

2. Коришћење роба и услуга 

 

42=( 422+423+424+425+426)            278.913.000,00 

3.  Пратећи трошкови задуживања 44 120.000,00 

4. Субвенције 5 35.465.000,00 

5. Издаци за социјалну заштиту 47 27.145.000,00 

6. Остали расходи 48+49 49.228.000,00 

7. Текући тарнсфери 4631 + 4641 103.716.000,00 

8. Капитални расходи 5 234.470.000,00 
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задесио подручје наше општине (због чега је стална буџетска резерва морала да се увећа мимо 

Законом дозвољених 0,5 % од планираног буџета) , 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  

 

Члан 5. 

Примања  буџета у износу од 870.000.000,00 динара по врстама , односно економским 

класификацијама, као и издаци буџета од  870.000.000,00 динара по основним наменама, 

утврђени су у следећим износима, и приказани су табеларно :  

 

 

ПРИХОДИ :  

 

 

-     економска класификација 711111- порез на зараде – износ од 70.000.000,00 увећава се  

      за 15.000.000,00 и сада износи 85.000.000,00; 

- економска класификација 711147 – порез на земљиште – износ од 6.218.227,02 

увећава се за 181.772,98 и сада износи 6.400.000,00; 

- економска класификација 711184 – самодопринос – износ од 200.000,00 умањује се за 

100.000,00 и сада износи 100.000,00; 

- економска класификација 713121 – порез на имовину – износ од 87.000.000,00 

умањује се за 4.000.000,00 и сада износи 83.000.000,00; 

- економска класификација 713421 – порез на пренос апсолутних права – износ од 

59.523.310,00 се увећава за 15.102.722,00 и сада износи 74.626.032,00; 

- економска класификација 714441 – средства за противпожарну заштиту – износ од 

30.000,00 се умањује за 30.000,00 и сада износи 0,00; 

- економска класификација 714514 – годишња накнада за друмска моторна возила, 

тракторе – износ од 3.000.000,00 се увећава за 500.000,00 и сада износи 3.500.000,00; 

- економска класификација 714547 – накнада за загађивање животне средине – износ од 

1.500.000,00 се увећава за 200.000,00 и сада износи 1.700.000,00; 

- економска класификација 714552 – боравишна такса – износ од 40.100.000,00 се 

увећава за 1.457.700,00 и сада износи 41.557.700,00; 

- економска класификација 732151 – текуће донације од међународних организација 

МСП – износ од 3.500.000,00 умањује се за 500.000,00 и сада износи 3.000.000,00; 

- економска класификација 733151 – ненаменски трансфери од Републике у корист 

нивоа оштине – износ од 62.829.462,00 умањује се за 5.658.732,00 и сада износи 

57.170.730,00; 

- економска класификација 733154 – текући наменски трансфери у ужем смислу од 

Републике у корист нивоа општине – износ од 11.679.240,00 умањује се за 

8.679.240,00 и сада износи 3.000.000,00; 

- економска класификација 741526 – накнада за коришћење шума и шумског земљишта 

– износ од 100.000,00 увећава се за 426.045,02 и сада износи 526.045,02; 
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- економска класификација 741531 – комунална такса за коришћење простора на 

јавним површинама или испред пословног простора – износ од 12.500.000,00 увећава 

се за 1.200.000,00 и сада износи 13.700.000,00; 

- економска класификација 742251 – општинске административне таксе – износ од 

8.000.000,00 се увећава за 700.000,00 и сада износи 8.700.000,00; 

- економска класификација 742253– накнада за уређење грађевинског земљишта - 

износ од 337.000.000,00 увећава  се за 37.000.000,00 и сада износи 374.000.000,00; 

- економска класификација 742351 – приходи општинских органа управе  – износ од 

500.000,00 умањује се за 400.000,00 и сада износи 100.000,00; 

- економска класификација 771111 – меморандумске ставке – износ од 200.000,00 

увећава се за 600.000,00 и сада износи 800.000,00; 

- економска класификација 813151 – примања од продаје основних средстава – износ 

од 400.268,00 умањује  се за 268,00 и сада износи 400.000,00; 

 

РАСХОДИ :  

 

ФУНКЦИЈА 110 – ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ 

 

- економска класификација 411 – плате и додаци запослених – износ од 10.517.997,00 

увећава  се за 382.744,00 и сада износи 10.900.741,00,00; 

- економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца – износ од 

1.882.721,00  увећава се за 20.423,00 и сада износи 1.903.144,00; 

- економска класификавија 415 – накнада трошкова превоза – износ од 220.000,00 

увећава се за 7.000,00 и сада износи 227.000,00; 

- економска класификација 422 – трошкови путовања – износ од 650.000,00 умањује се 

за 100.000,00 и сада износи 550.000,00; 

- економска класификација 423 – услуге по уговору – износ од 4.100.000,00 увећава се 

за 200.000,00 и сада износи 4.300.000,00; 

- економска класификација 426 – материјал – износ од 1.000.000,00 увећава се за 

200.000,00 и сада износи 1.200.000,00; 

- економска класификација 499 - средства резерве - износ од 5.159.890,80 увећава се за 

2.513.000,00  и сада износи 7.672.890,80; 

 

 

ФУНКЦИЈА 130 – ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

- економска класификација 411 – плате и додаци запослених  – износ од 41.074.671,00 

умањује се за 2.000.000,00 и сада износи 39.074.671,00; 

- економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца – износ од 

7.352.366,00 умањује се за 100.000,00 и сада износи 7.252.366,00; 

- економска класификација 415 – накнада превоза – износ од 1300.000,00 увећава се за 

100.000,00 и сада износи 1.400.000,00; 

- економска класификација 421 – стални трошкови – износ од 9.000.000,00 увећава  се 

за 2.067.635,00 и сада износи 11.067.635,00; 

- економска класификација 422 – трошкови дневница – износ од 800.000,00 умањује се 

за 100.000,00 и сада износи 700.000,00; 

- економска класификација 423 – услуге по уговору – износ од 15.200.000,00 увећава се 

за 6.900.000,00 и сада износи 22.100.000,00; 

- економска класификација 424 – специјализоване услуге – износ од 4.000.000,00 

увећава се за 1.500.000,00 и сада износи 5.500.000,00; 
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- економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање – износ од 1.500.000,00 

увећава  се за 400.000,00  и сада износи 1.900.000,00; 

- економска класификација 451– субвенције јавним предузећима – износ од 

15.500.000,00 умањује се за 7.500.000,00 и сада износи 8.000.000,00 ; 

- економска класификација 482 – остали порези и таксе – износ од 2.000.000,00 умањује 

се за 500.000,00 и сада износи 1.500.000,00; 

- економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова – износ од 

2.000.000,00 увећава се за 7.000.000,00 и сада износи 9.000.000,00; 

- економска класификација 484 – накнада штете за повреде или штете настале услед 

елементарних непогода – износ од 2.225.109,20 се увећава за 1.100.000,00  и сада 

износи 3.325.109,20; 

- економска класификација 485 – накнада за изузето земљиште, експроприација- износ 

од  19.600.000,00 умањује  се за 6.700.000,00  и сада износи 12.900.000,00; 

- економска класификација 512 – машине и опрема – износ од 7.000.000,00 увећава  се 

за  8.500.000,00 и сада износи 15.500.000,00; 

 

ФУНКЦИЈА 911 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

- економска класификација 421 – стални трошкови – износ од 5.000.000,00 увећава се 

за  1.000.000,00 и сада износи 6.000.000,00; 

- економска класификација 511 – изградња вртића – износ од 13.500.000,00 умањује се 

за 3.500.000,00 и сада износи 10.000.000,00; 

- економска класификација 512 – машине и опрема – износ од 2.800.000,00 умањује се 

за 800.000,00 и сада износи 2.000.000,00; 

 

ФУНКЦИЈА 040 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКВАЛИФИКОВАНА НА ДРУГОМ  

                                  МЕСТУ 

 

-  економска класификација 451 – субвенције за превоз – износ од 100.000,00 увећава се  

   за 1.150.000,00 и сада износи 1.250.000,00; 

- економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту из буџета – износ од 

1.670.000,00 увећава се за 410.000,00 и сада износи 2.080.000,00; 

 

ФУНКЦИЈА 090 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ХУМАНИТАРНЕ И ДРУШТВЕНЕ 

                                   ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

- економска класификација 472 – накнаде из буџета за децу и породицу – износ од 

12.105.000,00 увећава се за 2.417.000,00 и сада износи  14.522.000,00; 

- економска класификација 481 – дотације осталим непрофитним институцијама – 

износ од 1.000.000,00 умањује  се за 20.000,00 и сада износи 920.000,00 ; 

 

 

ФУНКЦИЈА 420 – ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ 

 

- економска класификација 423 – услуге по уговору – износ од 500.000,00 увећава се за 

200.000,00 и сада износи 700.000,00; 

- економска класификација 424 – специјализоване услуге – износ од 1.000.000,00 увећава 

се за 1.000.000,00 и сада износи 2.000.000,00; 
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- економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама – износ од 14.890.000,00 увећава се за 2.000.000,00 и сада износи 

16.890.000,00; 

 

 

ФУНКЦИЈА 620 – СТАМБЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

-     економска класификација 421 – стални трошкови – износ од 600.000,00 увећава се за        

200.000,00 и сада износи 800.000,00; 

 

ФУНКЦИЈА 460 – СТАМБЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

-     економска класификација 423 – услуге по уговору – износ од 2.000.000,00 увећава се 

за 200.000,00 и сада износи 2.200.000,00; 

- економска класификација 424 – специјализоване услуге (одржавање јавних 

површина) – износ од 61.000.000,00 се увећава за  22.000.000,00 и сада износи 

83.000.000,00; 

- економска класификација 425 – одржавање путева и улица – износ од 32.000.000,00  

увећава се за 10.000.000,00 и сада износи 42.000.000,00; 

- економска класификација 451 – капитална субвенција – износ од 5.000.000,00 увећава 

се за 3.600.000,00 и сада износи 8.600.000,00; 

 

ФУНКЦИЈА 640 – СТАМБЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

-     економска класификација 421 – стални трошкови – износ од 8.000.000,00 увећава се  

      за 1.500.000,00 и сада износи 9.500.000,00; 

 

ФУНКЦИЈА  160 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

- економска класификација 423 – услуге по уговору – износ од 500.000,00 умањује се за 

90.651,00  и сада износи 409.349,00; 

- економска класификација 424 – специјализоване услуге – износ од 100.000,00 

умањује се за 50.000,00 и сада износи 50.000,00; 

- економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање – износ од 1.300.000,00 

умањује се за 1.000.000,00 и сада износи 300.000,00; 

- економска класификација 426 – материјал – износ од 900.000,00 умањује  се за 

109.349,00  и сада износи 790.651,00; 

- економска класификација 482 – порези и таксе – износ од 50.000,00 умањује се за 

30.000,00 и сада износи 20.000,00; 

- економска класификација 511 – изградња зграда и објеката – износ од 1.700.000,00 

умањује се за 1.000.000,00 и сада износи 700.000,00; 

- економска класификација 513 – остале некретнине и опрема – износ од 50.000,00 

увећава се за 60.000,00 и сада износи 110.000,00; 

 

 

 

ФУНКЦИЈА 473 – ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЗЛАТИБОР“ 

 

-   економска класификација 411 – плате и накнаде запослених – износ од 5.270.028,00  

    увећава се за 1.300.000,00 и сада износи 6.570.028,00; 
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-  економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца – износ од  

   943.335,00 увећава се за 232.700,00 и сада износи 1.176.035,00; 

-  економска класификација 415 – накнаде превоза за запослене – износ од 150.000,00  

   увећава се за 30.000,00 и сада износи 180.000,00; 

-  економска класификација 421 – стални трошкови – износ од 3.000.000,00 увећава се за 

   500.000,00 и сада износи 3.500.000,00; 

-  економска класификација 422 –трошкови путовања – износ од 1.000.000,00 умањује се 

   за 100.000,00 и сада износи 900.000,00; 

-  економска класификација 423 – услуге по уговору – износ од 17.486.637,00 увећава се 

   за 1.500.000,00 и сада износи 18.986.637,00; 

-  економска класификација 424 – специјализоване услуге – износ од 3.000.000,00  

   умањује се за 1.530.000,00 и сада износи 1.470.000,00; 

-  економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање – износ од 1.000.000,00 

   умањује се за 315.000,00 и сада износи 685.000,00; 

-  економска класификација 426 – материјал – износ од 2.000.000,00 увећава се за  

   300.000,00 и сада износи 2.300.000,00; 

-  економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета – износ од  

   450.000,00 увећава се за 15.000,00 и сада износи 465.000,00: 

-  економска класификација 511 – изградња зграда и објеката – износ од 1.000.000,00  

   увећава се за 600.000,00 и сада износи 1.600.000,00; 

-  економска класификација 512 – машине и опрема – износ од 3.000.000,00 умањује се за  

   1.000.000,00 и сада износи 2.000.000,00; 

-  економска класификација 451 – субвенције – износ од 100.000,00 умањује се за  

   75.000,00 и сада износи 25.000,00; 

 

 

ФУНКЦИЈА 760 – ЗДРАВСТВО 

- економска класификација 423 – услуге по уговору – износ од 200.000,00 умањује се за 

100.000,00  и сада износи 100.000,00; 

- економска класификација 424 – специјализоване услуге – износ од 1.000.000,00 

увећава се за 100.000,00 и сада износи 1.100.000,00; 

 

           ФУНКЦИЈА  810 – УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА 

 

- економска класификација 481 – дотације осталим спортским удружењима – износ од    

250.000,00 увећава се за 120.000,00 и сада износи 370.000,00; 

 

ФУНКЦИЈА 820 – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, РЕКРЕАЦИЈЕ, ИЗДАВАЛАШТВО 

 

- економска класификација 411 – плате и накнаде запослених – износ   од 22.152.000,00 

увећава се за 112.000,00 и сада износи 22.264.000,00 ; 

- економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца – износ од 

3.965.134,00 увећава се за 20.048,00 и сада износи 3.985.182,00; 

- економска класификација 414 – социјална давања запосленима – износ од 150.000,00 

умањује се за 40.000,00 и сада износи 110.000,00; 

- економска класификација 415 – накнаде трошкова превоза – износ од 590.000,00 

увећава  се за 155.000,00 и сада износи 745.000,00; 

- економска класификација 416 – награде за запослене – износ од 250.000,00 увећава се 

за 110.000,00 и сада износи 360.000,00; 
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- економска класификација 421 – стални трошкови – износ од 3.841.000,00 увећава се 

за 1.175.000,00 и сада износи 5.016.000,00; 

- економска класификација 422 – трошкови путовања – износ од 128.000,00 увећава се 

за 12.000,00 и сада износи 140.000,00; 

- економска класификација 423 – услуге по уговору – износ од 6.680.000,00 умањује   

се за 450.000,00 и сада износи 6.230.000,00; 

- економска класификација 424 – специјализоване услуге  – износ од 2.850.000,00 

умањује се за 950.000,00  и сада износи 1.900.000,00; 

- економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање – износ од 3.139.000,00 

умањује се за 350.000,00 и сада износи 2.789.000,00; 

- економска класификација 426 – материјал – износ од 2.467.000,00 умањује се за 

800.000,00 и сада износи 1.667.000,00; 

- економска класификација 481 – дотације осталим удружењима грађана – износ од 

6.380.000,00 увећава се за 750.000,00 и сада износи 7.130.000,00; 

- економска класификација 511- зграде и грађевински објекти – износ од 3.600.000,00 

увећава се за 30.000,00 и сада износи 3.630.000,00; 

- економска класификација 512 – машине и опрема – износ од 1.430.000,00 увећава  се 

за 800.000,00 и сада износи 2.230.000,00; 

- економска класификација 515 – опрема за образовање – износ од 470.000,00 умањује 

се за 70.000,00 и сада износи 400.000,00; 

 

ФУНКЦИЈА 840 – ВЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

-  економска класификација 481 – дотације осталим верским заједницама – износ од 

2.500.000,00 увећава се за 500.000,00 и сада износи 3.000.000,00; 

 

 

ФУНКЦИЈА 912 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

- економска класификација 463 – дотације и трансфери износ од 26.451.000,00 умањује 

се за 3.253.550,00  и сада износи 23.197.450,00; 

 

ФУНКЦИЈА 950 – ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ОБРАЗОВАЊА 

 

- економска класификација 421 – стални трошкови – износ од 8.000.000,00 умањује се за 

500.000,00 и сада износи 7.500.000,00; 

- економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета – изно од 

20.700.000,00 увећава се за 1.150.000,00 и сада износи 21.850.000,00; 

 

 

ФУНКЦИЈА 330 – ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 

- економска класификација  411 – плате и додаци запослених – износ од 1.476.697,00 

увећава се за 30.000,00 и сада износи  1.506.697,00; 

- економска класификација 412 – социјални доприноси на тертет послодавца – износ од 

264.329,00 увећава се за 5.000,00 и сда износи 269.329,00; 

- економска класификација 415 – превоз запослених – износ од 100.000,00 увећава се за 

9.000,00 и сада износи 109.000,00; 

- економска класификација 426 – материјал – износ од 50.000,00 увећава се за 10.000,00 и 

сада износи 60.000,00. 
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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:  02-86/11-01 од 10.11. 2011. године 

                                                                                                   

 

 

                                                                                                 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК      

                                                                                           Скупштине општине, 

 

                                                                                                   Милоје Рајовић   


