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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Година: IX
Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара.

БРОЈ 9
Службени лист Општине Чајетина,
Број 9/2014

Чајетина, 19.септембар 2014 . године
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САДРЖАЈ

1. Извештај о извршењу буџета општине Чајетина у периоду од
01.01.2014.године до 30.06.2014.године;
2. Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине
Чајетина за 2014.годину ( ребаланс III );
3. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Чајетина
за 2014.годину;
4. Одлука
о одређивању надлежног органа за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Чајетина;
5. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Чајетина за 2014. годину;
6. Одлука о успостављању система примарне селекције отпада
на територији општине Чајетина;
7. Решење о именовању директора Туристичке организације
'' Златибор'' из Златибора;
8. Решење о именовању директора Библиотеке '' Љубиша Р.
Ђенић'' ;
9. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом привредном друштву ''Мајур'' Д.О.О
из Суботице;
10.Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом Велимиру Дивнићу из Златибора;
11.Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом Раску Плескоњићу и другим, ради
исправке граница суседних кат.парцела;
12.Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом ПД '' Златиборац'' Д.О.О. Београд;
13.Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом Миломиру Стојановићу из Мачката;
14.Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
Снежани Драшковић из Ужица;
15.Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом Милутину Филиповићу из Ужица;
16.Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом ''Текстил'' ДОО и ''Кон-тек '' ДОО из
Ужица;
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17.Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној
својини непосредном погодбом Јелици Полић из Панчева и
Саву Полић из Херцег Новог;
18.Одлука о прибављању непокретности у јавну својину
непосредном
погодбом
ради
изградње
саобраћајног
прикључка на магистрални пут Ужице –Нова Варош код
надвожњака на Палисаду;
19. Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута
јавног комуналног предузећа ''Водовод Златибор'' из Чајетине
;
20.Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута
јавног предузећа '' Културно спортски центар Чајетина '' из
Чајетине ;
21.Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута
Центра за социјални рад ;
22.Закључак поводом најаве приватизације Специјалне болнице
''Чигота'' ;
23.Одлука о признавању трошкова измештања инсталација
инвеститору '' МАYUR'' ДОО Суботица;
24.Одлука о расписивању јавног огласа ;
25.Одлука о измени одлуке о кредитном задужењу и залагању
имовине;
26. Правилник о давању у закуп општинског стана изграђеног у
оквиру пројекта ''Подршка националној стратегији у
решавању проблема избеглих и интерно расељених лица
преко подршке у унапређењу животних услова''.
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
у период од 01.01.2014. године до 30.06.2014. 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 динара.
* 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.
* 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
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ( 1. + 1.3.
+ 1.4) (класа 7+8+3+9)
1.Укупни приходи и примања буџета од продаје нефинансијске имовине
= 1.1.+1.2. (класа 7 + класа 8)
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:
- буџетска средства
-сопствени приходи
- донације
-средства од других нивоа власти-трансфери
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)

Планирано
Ребаланс-II2.647.570.341,00
1.744.836.993,00
1.742.536.993,00
1.411.993.297,00
43.863.505,00
184.900.000,00
101.780.191,00
2.300.000,00

Извршено

684.134.784,00
531.401.436,00
531.378.436,00
469.910.930,00
15.672.446,00
3.661.117,00
42.133.943,00
23.000,00
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1.3.Пренета средства суфицит из 2013. године (класа 3)
1.4.Примања од задуживања (класа 9)
2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине
(класа 4 + класа 5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
-из средстава Републике
-из средстава суфицита
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у
чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
-из средстава Републике
-из средстава суфицита
-из средстава кредита
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (класа7+класа8) – (класа4+класа5)
Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)
Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (7+8+92) – (4+5+62)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)
2. Примања од задуживања (класа 9, група 91)
3. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61)
4. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1 + 2 – 3 – 4)

152.733.348,00
750.000.000,00
2.647.570.341,00
915.795.341,00
787.398.973,00
40.217.341,00
6.530.000,00
79.780.191,00
1.868.836,00
1.731.775.000,00
623.625.488,00
6.915.000,00
178.370.000,00
22.000.000,00
150.864.512,00
750.000.000,00
902.733.348,00
0,00
0,00
902.733.348,00
0.00
0,00
750.000.000,00
0,00
0,00
750.000.000,00

152.733.348,00
0,00
406.549.572,00
334.656.254,00
319.877.436,00
11.913.319,00
1.174.839,00
1.400.003,00
290.657,00
71.893.318,00
68.333.900,00
1.210.619,00
2.348.799,00
0,00
0,00
0,00
124.851.864,00
0,00
0,00
124.851.864,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Приходи и примања буџета у извештајном периоду остварени су у укупном износу од 531.401.436,37 динара, што представља
20,07 % у односу на планиране приходе буџета и то по следећим изворима финансирања:
-Остварени приходи и примања из средстава буџета општине – извор финансирања 01 у укупном износу од 469.910.929,70
динара;
-Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике – извор финансирања 07 у укупном износу од 4.417.847,00
динара ;
-Остварени приходи и примања из средстава донација – извор финансирања 06 у укупном износу од 3.661.117,09 динара;
-Ненаменски трансфери Републике у корист нивоа општине остварени су у износу од 37.716.096,00 динара и
-Сопствени приходи буџетских корисника – извор финансирања 04 у укупном износу од 15.695.446,58 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 у наведеном извештајном периоду није реализован, такође
је планиран и приход од донација у износу од 184.900.000,00 динара (реализован у износу од 3.661.117,09 динара), приход од
капиталних наменских трансфера од Републике у корист нивоа општине у износу од 22.000.000,00 динара (реализован у износу
од 2.000.000,00 динара).
Од укупно остварених прихода могу се истаћи следећи:
-

Приход од пореза на зараде остварен је у износу од 54.600.000,00 динара;
Приход од пореза на приходе од самосталних делатности остварен је у износу од 6.083.000,00 динара;
Приход од пореза на непокретности остварен је у износу од 320.000,00 динара;
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-

Приход од пореза на давање у закуп покретних ствари остварен је у износу од 93.000,00 динара;
Приход од пореза на земљиште остварен је у износу од 2.365.000,00 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 4.289.000,00 динара;
Приход од пореза на приходе спортиста и спортских стручњака остварен је у износу од 233.000,00 динара;
Приход од пореза на приходе од имовине остварен је у износу од 37.151.000,00 динара;
Приход од пореза на наслеђе и поклон остварен је у износу од 670.000,00 динара;
Приход од пореза на капиталне трансакције (порез на пренос апсолутних права) остварен је у износу од 29.398.000,00
динара;
Приход од пореза и таксе на употребу и коришћење моторних, друмских и прикључних возила остварен је у износу од
3.113.000,00 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 283.000,00 динара;
Приход од боравишне таксе остварен је у износу од 18.620.000,00 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 2.985.000,00 динара;
Приход од текућих и капиталних донација од међународних организација у корист нивоа општине остварен је у износу од
3.661.000,00 динара,
Приход од ненаменских трансфера од Републике у корист нивоа општине извршен је у износу од 37.716.000,00 динара;
Приход од наменских трансфера од Републике у корист нивоа града извршен је у износу од 4.418.000,00 динара;
Приход од камате трезора на слободна средства буџета општине Чајетина остварен је у износу од 2.357.000,00 динара;
Приход од накнаде за коришћење природних добара, шумског и пољопривредног земљишта остварен у износу од 49.000,00
динара;
Приход од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне
сврхе остварен је у износу од 4.941.000,00 динара;
Приход од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање остварен је у износу од 226.000,00 динара;
Приход од накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта од физичких и правних лица остварен је у износу од
1.601.000,00 динара;
Приход од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине остварен је у износу од
4.736.600,00 динара;
Приход од давања објеката у закуп остварен је у износи 3.965.000,00 динара;
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-

Приход од општинских административних такси остварен је у износу од 5.742.000,00 динара;
Приход од накнаде за уређивање градског грађевинског земљишта остварен је у износу од 286.703.000,00 динара;
Приходи које својом делатношћу остварују органи и организације општине Чајетина остварени су у укупном износу од
229.000,00 динара,
Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварен је у износу од 1.735.000,00 динара;
Приходи од добровољних трансфера физичких и правних лица остварен је у износу од 5.000,00 динара;
Приходи од осталих прихода у корист нивоа општине Чајетина (мешовити и неодређени приходи) остварени су у износу
од 11.673.400,00 динара;
Приход од меморандумских ставки за рефундацију расхода остварен је у износу од 1.047.000.00 динара;
Приход од продаје нефинансијске имовине остварен је у износу од 23.000,00 динара.

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД
О Д 01.01.2014. Г О Д И Н Е Д О 30.06.2014. Г О Д И Н Е
Шифра
Економске

ВРСТА ПРИХОДА

класифика
ОПИС
ција
1
2
321121 Вишак прихода – суфицит
711111 Порез на зараде
7111121
711122

Порез на приходе од самосталне
делатности
Порез на приходе од самосталне делатности

Средства
из
буџета

Средтва из
сопствених
извора

Средтва из
осталих

Укупно

извршење
буџета са
30.06.2014.год

%
извршења

7

8

извора
3
151,245,773.95
140,254,226.05

4
1,487,574.49

5

6
152,733,348.44
140,254,226.05

0.00
54,599,963.73

39,93

6,000,000.00

6,000,000.00

1,882,869.94

31,38

5,500,000.00

5,500,000.00

2,614,322.50

47,53
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711123
711143
711145
711146
711147
711148

Порез на приходе од самосталне делатности
– самоопорезивање
Порез на приход од непокретности
Порез на приходе од давања закуп
покретних ствари
Порез на приход од пољопривреде и
шумарства
Порез на земљиште
Порез на приходе од непокретности по
решењу Пореске
Порез на приходе од осигурања лица

711161

2,500,000.00
10,350,000.00

2,500,000.00
10,350,000.00
200,000.00

200,000.00

1,585,945.69
319,938.34

63,44
3,09

93,390.11

46,70

0.00
2,364,558.78
0.00

0,00
21,50
0,00

50,000.00
11,000,000.00

50,000.00
11,000,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

2,356.18

11,78

50,000.00

50,000.00

0.00

0,00

30,000.00
13,000,000.00

30,000.00
13,000,000.00

58,281.91
4,289,167.07

194,27
32,99

250,000.00

250,000.00

233,117.38

93,25

189,224,226.05

189,224,226.05

68.043,911.63

35,96

0.00
0.00
81,000,000.00
60,000,000.00

0.00
0.00
81,000,000.00
60,000,000.00

10.00
10.00
13,547,777.23
23,549,296.70

0,00
0,00
16,73
39.25

10,000.00
90,000.00

10,000.00
90,000.00

864.00
53,328.63

8,64
59,25

3,400,000.00

3,400,000.00

669,655.81

19.70

Самодопринос према зарадама запослених
711181
711184
711191
711193
711

Самодопринос из прихода лица која се баве
самосталном делатношћу
Порез на остале приходе
Порез на приходе спортиста и спортских
стручњака
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

712112
712
713121
713122

Порез на фонд зарада осталих запослених
ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
Порез на имовину од физичких лица
Порез на имовину од правних лица

713124
713126

Порез на имовину осим неизграђеног
земљишта
Порез на имовину осим неиз.зем.воде

713311

Порез на наслеђе и поклон
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713421
713423
713
714513

714543
714552
714562

714
716111
716
731251
731

732151
732251
732
733151

Порез на пренос апсолутних права на
непокретности
Порез на пренос апсолутних права на
половним моторним возилима
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Комунална такса за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим
пољо.возила и машина
Накнада за промену намене обрад.
пољоп.земљишта
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине
ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Капиталне донације од иностраних држава у
корист нивоа општине
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ
ДРЖАВА
Текуће донације од међународн.
организација у корист нивоа општине
Капиталне донације од међународних
организација у корист нивоа општине
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Ненаменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа општине

85,500,000.00

85,500,000.00

28,218,658.22

33,00

2,875,000.00

2,875,000.00

1,178,918.92

41,01

232,875,000.00

232,875,000.00

67,218,499.51

28.86

7,400,000.00

7,400,000.00

3,113,425.00

42.07

1,000,000.00
50,000,000.00

1,000,000.00
50,000,000.00

201,752.80
18,619,850.03

20,18
37,24

100,000.00

100,000.00

81,294.46

81,29

58,500,000.00

58,500,000.00

22,016,322.29

37,63

9,000,000.00

9,000,000.00

2,984,806.02

33,16

9,000,000.00

9,000,000.00

2,984,806.02

33,16

0,00

14,900,000.00

14,900,000.00

3,661,117.09

24,57

0,00

14,900,000.00

14,900,000.00

3,661,117.09

24,57

0.00

0.00

0,00

0,00

170,000,000.00

170,000,000.00

0,00

0,00

170,000,000.00

170,000,000.00

0,00

0,00

75,432,191.00

75,432,191.00

37,716,096.00

50,00
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741511

Текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа
општине
Капитални наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа
општине
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (731 + 732 +
733 )
Приходи буџета општине од камата на
средства консолидованог рачуна трезора
укључена у депозит банака
Накнада за коришћење мин.сировина

741513

Накнада за посечено дрво

733154

733251

733

741151

741526
741531

741532
741534

Накнада за коришћење шума и шумског
земљишта
Комунална такса за коришћење простора на
јавним површинама или испред пословног
простора у пословне сврхе
Комунална такса за коришћење простора за
паркирање
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта
Сливна водна накнада од правних лица

741569
741

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

742151

Приходи од продаје добара и услуга

742152

Приход од давања у закуп , односно на
коришћење непокретности у државној

0,00

4,348,000.00

4,348,000.00

2,417,847.00

55,61

20,000,000.00

2,000,000.00

22,000,000.00

2,000,000.00

9,09

95,432,191.00

6,348,000.00

101,780,191.00

42,133,943.00

41,40

265,432,191.00

21,248,000.00

286,680,191.00

45,795,060.09

15,97

3,800,000.00

3,800,000.00

2,357,349.19

62,04

25,000.00

25,000.00

0,00

0,00

20,000.00

20,000.00

0,00

0,00

100,000.00

100,000.00

48,995.00

49,00

19,500,000.00

19,500,000.00

4,941,123.50

25,34

1,850,000.00

1,850,000.00

225,946.80

12,21

5,000,000.00

5,000,000.00

1,600,682.71

32,01

30,000.00

30,000.00

36.66

0,12

30,325,000.00

30,325,000.00

9,174,133.86

30,25

0.00

15,059,766.51

0.00

15,059,766.51

4,736,644.29

31,45

5,000,000.00

8,000,000.00

0.00

13,000,000.00

3,965,320.25

30,50
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својини које користи ЈЛС

742251
742253
742351
742
743324
743351

743
745151
745
771111
771
772111
772

Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
Приходи које својом делатношћу остваре
органи и организације општина
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
Приходи од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје
Приходи од новчаних казни изречених у
прекршајном поступку за прекршаје
прописане актом СО
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ
Остали приходи у корист нивоа општине
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
Меморандумске ставке
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Примања од продаје основних средстава

813151
813

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

11,000,000.00

11,000,000.00

5.742.145.45

52,20

857,000,000.00

857,000,000.00

286,703,222.28

33,45

500,000.00

500,000.00

228,866.30

45,77

896,559,766.51

301,376,198.57

33,88

5,000,000.00

5,000,000.00

1,632,350.10

32,65

350,000.00

350,000.00

102,300.00

29,23

5,350,000.00

5,350,000.00

1,734,650.10

32,42

873,500,000.00

23,059,766.51

0.00

11,022,809.00

18,300,000.00

29,322,809.00

11,678,274.04

39,83

11,022,809.00

18,300,000.00

29,322,809.00

11,678,274.04

39,83

2,000,000.00

2,300,000.00

4,300,000.00

1,157,912.66

26,93

2,000,000.00

2,300,000.00

4,300,000.00

1,157,912.66

26,93

200,000.00

200,000.00

400,000.00

198,827,60

49,71

200,000.00

200,000.00

400,000.00

198,827.60

49,71

500,000.00

500,000.00

0,00

0,00

500,000.00

500,000.00

0,00

0,00
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823151
823
911451
911

Примања од продају робе за даљу продају у
корист нивоа општине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА
ДАЉУ ПРОДАЈУ
Примања од задуживања од пословних
банака у земљи
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ
ЗАДУЖИВАЊА
УКУПНИ ПРИХОДИ

0.00

1,800,000.00

1,800,000.00

22,830.00

1,27

1,800,000.00

1,800,000.00

22,830.00

1,27

750,000,000.00

750,000,000.00

0,00

0,00

750,000,000.00

750,000,000.00

0,00

0,00

21,248,000.00 2,647,570,341.00

531,401,436.37

20,07

2,579,175,000.00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

47,147,341.00

РАСХОДА И

ИЗДАТАКА

Раходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године извршени су у укупном износу 406,549,572.19
динара, што представља 15,36% у односу на план дефинисан Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету (ребаланс II) 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 388,501,993.23
динара;
Извршени су расходи и издаци из средстава буџета Републике – извор финансирања 07- у укупном износу од 1,400,002.95
динара;
Извршени су расходи и издаци из средстава донација – извор финансирања 06 – у укупном износу од 3,523,638.45 динара и
Извршени су расходи и издаци из сопствених прихода – извор финансирања 04- у укупном износу од 13,123,937.56 динара.
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 5.713.357,91 динара, односно 39,76 % у односу на план, и то по следећим врстама трошкова:
Конто

О п и с

411000

Плате, додаци и накнаде запослених

Планирано
Ребаланс – II
2.343.399,00

Извршено из
средстава буџета
1.105.229,34
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411100
412000
412100
412200
412300
413000
414000
415000
415100
417000
417100
421000
422000
422100
422200
423000
423400
423500
423600
423700
423900
425000
425200
426000
426100
426400
426900
482000

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапослене
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене – превоз
Накнада трошкова превоза за запослене
Посланички додатак
Посланички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранство
Услуге по уговору
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
Административни материјал (канцеларијски)
Материјал за саобраћај – гориво
Материјал за посебне намене
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ :

10.000,00

1.105.229,34
197.836,08
121.575,25
67.971,61
8.289,22
0,00
0,00
10.100,00
10.100,00
2.937.658,52
2.937.658,52
0,00
15.636,00
15.636,00
0,00
1.115.217,98
350.000,00
0,00
143.114,00
552.126,99
69.976,99
172.334,21
172.334,21
159.345,78
7.000,08
150.545,70
1.800,00
0,00

14.367.868,00

5.713.357,91

419.469,00

20.000,00
35.000,00
40.000,00
6.550.000,00
150.000,00
250.000,00

3.300.000,00

250.000,00
1.000.000,00
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Средства за рад Извршних и законодавних органа – функција 110 – раздео 2. – глава 2.00 – Председник општине и општинско веће извршена су у износу од 4.403.996,83 динара што представља 32,78 % у односу на планиране расходе и односе се на трошкове редовног
пословања, и то по следећим врстама;
Конто
411000
411100
412000
412100
412200
412300
413000
413100
414000
415000
415100
421000
421100
421400
421500
422000
422100
422200
423000
423400
423500
423600
423700
423900
425000
425200
426000
426100

О п и с
Плате, додаци и накнаде запослених
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапослене
Накнаде у натури
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене – превоз
Накнада трошкова превоза за запослене
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранство
Услуге по уговору
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
Административни материјал

Планирано
Ребаланс – II
5.960.000,00
1.067.000,00

20.000,00
35.000,00
90.000,00
150.000,00

500.000,00

4.500.000,00

200.000,00
900.000,00

Извршено
2.250.325,41
2.250.325,41
401.309,58
247.535,81
138.395,02
16.877,45
3.220,00
3.220,00
0,00
28.880,00
28.880,00
29.598,95
1.000,00
28.598,95
0,00
41.095,54
41.095,54
0,00
1.227.026,21
0,00
690.064,16
401.913,00
131.594,00
18.195,05
70.612,00
70.612,00
350.430,44
11.342,02
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426400
426600
426900
482000

Материјал за саобраћај
Материјал за образовање, културу, спорт
Материјал за посебне намене
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2.00 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ :



10.000,00

321.458,42
0,00
2.890,00
0,00

13.432.000,00

4.403.996,83

Средства за рад Општинског јавног правобранилаштва – раздео 4. глава 4.00 – функција 330 – Општинско јавно правобранилаштво
- извршена су у износу од 1.037.033,34 динара, односно 34,45 % у односу на план буџета и односе се на трошкове редовног пословања
општинског јавног правобранилаштва, и то по следећим врстама трошкова:
Конто
411000
411100
412000
412100
412200
412300
414000
415000
415100
421000
421100
422000
422100
423000
423600
423700
424000
425000

О п и с
Плате, додаци и накнаде запослених
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапослене
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене – превоз
Накнада трошкова превоза за запослене
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Услуге по уговору
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

Планирано
Ребаланс – II
1.863.000,00
333.480,00

120.000,00
70.000,00
70.000,00
100.000,00
173.520,00

50.000,00
50.000,00

Извршено из
средстава буџета
772.891,39
772.891,39
138.347,55
85.018,02
47.532,83
5.796,70
0,00
20.988,00
20.988,00
9.000,00
9.000,00
27.085,00
27.085,00
52.555,40
42.110,00
10.445,40
0,00
0,00
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426000
426100
482000
512000

Материјал
Административни материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4.00 – ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

-

110.000,00
20.000,00
50.000,00

16.166,00
16.166,00
0,00
0,00

3.010.000,00

1.037.033,34

Средства за рад Органа управе – раздео 3. – глава 3.00 – функција 130 - Општинска управа – извршена су у износу од 59.969.185,82
динара, односно 26,85 % у односу на план (по свим изворима финансирања) и то по следећим трошковима:
Конто
411000
411100
412000
412100
412200
412300
413000
413100
414000
414100
414300
414400
415000
415100
416000
416100
421000
421100
421200
421300
421400

О п и с
Плате, додаци и накнаде запослених
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапослене
Накнаде у натури
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Исплата накнада за време одсуствовања са посла
Отпремнине и помоћи
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице
Накнаде трошкова за запослене – превоз
Накнада трошкова превоза за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Награде за запослене и остали посебни расходи (јубиларне)
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације

Планирано
Ребаланс – II
49.100.000,00
8.789.000,00

30.000,00
2.071.925,00

2.000.000,00
250.000,00
13.000.000,00

Извршено из
средстава буџета
17.373.285,93
17.373.285,93
3.110.935,53
1.911.443,56
1.069.112,41
130.379,56
4.197,00
4.197,00
406.088,89
343.931,89
62.157,00
0,00
626.114,64
626.114,64
166.924,00
166.924,00
4.902.977,22
666.286,22
2.622.309,80
193.8012,29
1.062.125,26
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421500
421600
422000
422100
422200
423000
423200
423300
423400
423500
423600
423700
423900
424000
424600
424900
425000
425100
425200
426000
426100
426300
426400
426700
426800
426900
472000
472700
481000
481900
482000
482100
482200
483000

Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранство
Услуге по уговору
Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
Административни материјал (канцеларијски)
Материјал за усавршавање и образовање запослених
Материјал за саобраћај
Медицински материјал
Материјал за одржавање хигијене
Материјал за посебне намене
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Накнада из буџета за образовање, културу, науку
Дотације невладиним организацијама
Дотације политичким странкама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне и пенали по решењу судова

600.000,00

21.000.000,00

10.000.000,00

2.500.000,00

7.000.000,00

6.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00

3.500.000,00

178.693,62
152.966,03
117.626,02
98.585,40
19.040,62
5.239.256,80
938.435,17
123.890,01
1.394.922,51
1.456.469,73
158.410,00
123.360,00
1.043.769,38
1.946.144,28
335.451,98
1.610.692,30
642.991,87
115.410,00
527.581,87
2.495.139,75
577.774,40
143.792,81
1.234.424,33
32.282,40
139.480,00
367.385,81
3.095.000,00
3.095.000,00
301.546,22
301.546,22
681.446,64
301.046,64
380.400,00
2.500.842,94
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483100
484000
484100
485000
485100
499000
499111
499121

511000
511200
511300
511400
512000
512200
512500
513000



Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем.непо.
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем.непо.
Накнада штете за повреду или штету насталу од стране
држ.орг.
Накнада штете за повреду или штету насталу од стране држ.орг.
Резерва
Стална резерва
Текућа резерва

19.000.000,00

УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – класа 4:

163.832.925,00

56.119.944,02

28.500.000,00

1.006.968,80
24.000,00
94.168,80
888.800,00
2.853.313,00
2.496.780,00
356.533,00

Зграде и грађевински објекти
Изградња зграда и објеката
Капитално одржавање зграда и објеката
Пројектно планирање
Машине и опрема
Административна опрема
Медицинска и лабараторијска опрема
Остале некретнине и опрема

2.500.842,94
5.827.239,63
5.827.239,63
6.682.186,66
6.682.186,66

10.614.760,37
5.005.000,00
5.609.760,37

31.000.000,00

20.000,00

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ИЗДАТКЕ –класа 5:

59.520.000,00

3.860.281,80

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 – ОПШТИНСКА УПРАВА

225.305.105,00

59.980.225,82

Средства везана за јавни дуг (раздео 3.00 – Трансакције везане за јавни дуг) извршена су у износу од 0,00 динара, из разлога што у овом
извештајном периоду није дошло до реализације средстава по основу кредитног задужења, па није имало ни издатака по том основу;
Конто
441000
441400
444000
444200

О п и с
Отплата домаћих камата
Отплата камата домаћим пословним банкама
Пратећи трошкови задуживања
Остали пратећи трошкови задуживања

Планирано
Ребаланс – II
22.000.000,00
4.000.000,00

Извршено из
средстава буџета
0,00
0,00
0,00
0,00
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УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.01 – ТРАНСАКЦИЈЕ
ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ


0,00

Средства за социјалну заштиту – функција 090 –глава 3. раздео 3.00 – Центар за социјални рад- извршена су у укупном износу од
7,395,666.70 динара, односно 46.04 % од укупно планираних средстава;
Kонто
463100
421000
421100
421400
421500
423000
423900
426000
426300
426400
472000
472300
472900
472900
463200

O п и с
Текући трансфери осталим нивоима власти
Стални трошкови
Трошкови платног промета
Трошкови телефона
Tрошкови осигурања
Услуге по уговору
Остале опште услуге
Материјал
Стручна литература за потребе запослених
Трошкови горива
Остале накнаде из буџета
Накнада из буџета за децу и породицу – „Зрачак“
Једнократне новчане помоћи по решењу центра
Једнократне новчане помоћи – ТБР
Капитални трансфери другим нивоима власти
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД



26.000.000,00

Планирано
Ребаланс – II
7.633.000,00
200.000,00

Извршено из
средстава буџета

7.198.000,00
125.000,00
3.215.000,00
3.858.000,00
50.000,00

63.386,69
47.797.69
3.672.20
11.916,80
64.814,82
64.814,82
76.563,58
33.800,00
42.763,58
5.220.860,45
124.768,45
1.238.092,00
3.858.000,00
0,00

7.683.000,00

5.425.625,54

75.000,00
160.000,00

Средства за финасирање социјалне заштите – функција 040 – раздео 3. – глава 3.00 – Накнада за социјалну заштиту из буџета –
извршена су у укупном износу од 15.092.703,71 динар, односно 36,11% од укупно планираних средстава (41.800.000,00) за ту функцију и
то по следећим врстама трошкова:
Конто

О п и с

Планирано

Извршено из
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Ребаланс – II
472000
472311
472000
472900
472000
472811
472311
472811
472811
472000
472717
472000
472718

Новчана накнада за децу и породицу-прворођено,
другорођено, трећерођено и свако наредно, вантелесну
оплодњу
Накнада из буџета за децу и породицу – родитељски додатак
Остале накнаде из буџета
Једнократне новчане помоћи
Пројекат „Помоћ у кући“ и пројекат „Зрачак“, превоз
пензионера
Помоћ у кући
Зрачак
Превоз пензионера
ТБР-Новчана помоћ за породицу Ћалдовић, иЋирковић и
Петронијевић за побољшање услова становања и живота
Остале накнаде из буџета
Накнада за исхрану и смештај ученика Ристивојевић Данијела у
дом
Остале накнаде из буџета
Превоз ученика
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
НЕКВАЛИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ

средстава буџета

7.500.000,00

500.000,00

14.100.000,00

400.000,00

2.356.904,77
167,256.00
119.047,62
2.499.009,47
442.272,61
377.903,34
378.833,52
1.300.000,00
145.175,00

19.300.000,00

145.175,00
9.972.566,85
9.972.566,85

41.800.000,00

15.092.703,71



Средства за Социјалну заштиту неквалификовану на другом месту – функција 070- раздео 3. – глава 3.00 – Црвени крст – извршена
су у износу од 911.396,66 динара, односно 45,57% од укупно планираних средстава (2.000.ости000,00) 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 399.107,18 динара,
односно 57,01% од укупно планираних средстава (700.000,00), 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 13.020.245,96 динара, односно 37,20% од укупно планираних средстава (35.000.000,00) за ту функцију и то по следћим врстама
трошкова;
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конто

о п и с

423000
423900
424000
424900
451000
451100
451100

Услуге по уговору
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Остале специјализоване услуге
Субвенције
Субвенције за накнаду штете за угинућа домаћих животиња
Субвенције ПД Златиборски еко-аграр
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420 –
ПОЉОПРИВРЕДА,
ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ

Планирано
500.000,00

Извршено из
средстава буџета
0,00

1.000.000,00

0,00

33.500.000,00
2.500.000,00
31.000,000,00

13.020.245,96
1.583.100,00
11.437.145,96

35.000.000,00

13.020.245,96



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 11.437.145,96. динара, односно 36,89% 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:

-

за зараде и накнаде запослених – 4.256.906,00 динара;
за трошкове репрезентације – 45.370,00 динара;
за трошкове редовног пословања (телефона, стручна литература, усавршавање запослених) – 125.399,69 динара
за трошкове рекламе и пропаганде – 47.800,82 динара;
за трошкове канцеларијског материјала – 59.161,53 динара;
за трошкове осигурања опреме и запослених – 18.000,00 динара;
за трошкове организације манифестација (пршутијаде, ракијаде) – 250.160,00 динара;
за остале трошкове подршке у оквиру субвенција – 624.828,00 динара;
за регресирање рачуна за набавку оваца и коза уведених у матичну евиденцију – 916.806,00 динара;
за подршку удружењима у набавци садница у сарадњи са пољопривредним институтима – 403.458,96 динара;
за регресирање осигурања пољопривредних усева и животиња – 219.505,00 динара;
за регресирање набавке крава и јуница уведених у матичну евиденцију – 1.426.581,96 динара;
за регресирање откупа телади – 30.000,00 динара;
за регресирање рачуна за осемењавање крава – 2.194.649,00 динара;
за регресирање рачуна за набавку сертификованих садница воћа и семена житарица и крмног биља – 309.630,00 динара;
за регресирање рачуна за набавку система за наводњавање – 21.039,00 динара;
за регресирање набавке пољопривредне механизације и опреме – 486.072,00 динара;

-
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-

за регресирање набавке опрее за пластенике и заштитних мрежа у воћарству – 1.778,00 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 1.277.476,64 динара, односно 19,34% од укупно планираних средстава (6.605.632,00) 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

464100
414000
421000
423000
423300
424000
424100
424300
425000
425200
426000

Текући трансфери организацијама обавезног социјалног
осигурања
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Услуге по уговору
Услуге образовања и усавршавања запослених
Специјализоване услуге
Услуге прегледа и вакцинације
Медицинске услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал

464200
512000

Планирано
Ребаланс – II
5.905.632,00
2.331.732,00
50.000,00
450.000,00

Извршено из
средстава буџета

450.000,00

1.277.476,64
0,00
0,00
34.750,00
34.750,00
1.156.253,64
15.097,12
1.141.156,52
86.473,00
86.473,00
0,00

Капитални трансфери организацијама обавезног социјалног
осигурања
Машине и опрема

700.000,00
700.000,00

0,00
0,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760 – ДОМ ЗДРАВЉА ЧАЈЕТИНА

6.605.632,00

1.277.476,64

2.223.900,00

400.000,00

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 2.233.371,81 динара, што представља 34,36 %
од укупно планираних средстава (6.500.000,00) 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:
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Конто
481000
481941

О п и с
Дотације невладиним организацијама
Дотације хуманитарним и друштвеним организацијама
удружењима грађана
Ловачко удружење
Удружење ЦМОК-Центар младих организованих креативаца
Удружење грађана Е зона
Туристичко удружење Јабланица
Међуопштинска организација савеза слепих Србије-Ужице
Савез глувих и наглувих
Савез цивилних инвалида рата
Удружење бораца НОР-а
Удружење параплегичара Златиборског округа
Удружење пчелара Златибор
Удружење пензионера Чајетина
Туристичко удружење Гостиље
КУД Чајетина
Омладинско удружење Сердар
Удружење дистрофичара Златиборског округа
Туристичко удружење Грабовица
Удружење родитеља деце са инвалидитетом
Туристичко удружење Сирогојно – Буквица
Изворна певачка група Златибор –Рожанство
Удружење инклузија особа са инвалидитетом Чајетина
Удружење мултипле склерозе
Удружење грађана Златиборски круг
Еколошко удружење Златни бор
Удружење за културу, туризам и спорт Змајевац-Рожанство
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 – УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Планирано
Ребаланс – II
6.500.000,00

Извршено из
средстава буџета

и
300.000,00
100.000,00
300.000,00
400.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
70.000,00
150.000,00
1.000.000,00
300.000,00
600.000,00
300.000,00
100.000,00
300.000,00
70.000,00
650.000,00
100.000,00
850.000,00
100.000,00
140.000,00
50.000,00
300.000,00

2.233.371,81
300.000,00
50.000,00
150.000,00
200.000,00
35.000,00
21.017,49
21.899,60
11.511,61
20.063,11
150.000,00
618.880,00
150.000,00
355.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.233.371,81
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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 537.274,51 динар, односно 53,73% 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
142.677.422,37 динара, односно 7,85% од укупно планираних средстава (1.818.079.000,00) и то на следећи начин:
Средства за финансирање функције 620 – Развој заједнице – раздео 3. – глава 3.00 – извршена су у износу од 32.354.661,86 динара,
односно 26,54% од планираних средстава (121.900.000,00) за ту функцију и то по следећим врстама трошкова:



Конто
424000
424600
426000
426400
511000
511200

О п и с
Специјализоване услуге
Геодетске услуге
Материјал
Материјал за собраћај – гориво
Зграде и грађевински објекти
Изградња путева и улица

Планирано
Ребаланс – II
1.200.000,00
1.500.000,00
119.200.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 – РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
*

121.900.000,00

Извршено из
средстава буџета
726.461,00
726.461,00
817.109,81
817.109,81
30.811.091,05
30.811.091,05
32.354.661,86

Средстав за капиталне издатке (класа-5) у износу од 30.811.091,05 динара утрошени су за :

1. Изградња улице Јованке Јефтановић на Златибору – 12.431.724,25 динара;
2. Асфалтирање пута од кружног тока ка Насељу Потоци – 16.881.646,80 динара,
3. Информациони панои, летнјиковци – 1.497.720,00 динара


Средства за финансирање функције 460 – Комуникација - раздео 3. – глава 3.00 – извршена су у износу од 83.810.244,43 динара,
односно 5,99% од укупно планираних средстава (1.398.679.000,00) за ту функцију и то по следећим врстама трошкова:
Конто
423000
423200

О п и с
Услуге по уговору
Компјутерске услуге

Планирано
Ребаланс – II
2.000.000,00

Извршено из
средстава буџета
1.233.595,06
159.129,26
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423500
423900
424000
424500
424900
425000
425100
451000
451200
451100
511000
511200

Стручне услуге
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Услуге одржавања јавних површина
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Субвенције јавним предузећима – ЈКП „Дубоко“
Текуће субвенције јавним предузећима – ЈКП „Дубоко“
Капиталне субвенције јавним предузећима – ЈКП „Дубоко“
Изградња гондоле (пројекат, радови, опрема)
Изградња гондоле
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460- КОМУНИКАЦИЈА

136.700.000,00

60.400.000,00
18.304.000,00
15.144.000,00
3.160.000,00
1.181.275.000,00

1.398.679.000,00

*

Средства у износу од 59.571.821,23 динар, намењена за одржавање јавних површина, утрошена су:

-

за чишћење смећа по МЗ – 4.895.420,40 динара;
за зимско одржавање путева – 2.582.325,93 динара;
за набавку каменог агрегата – 377.487,00 динара;
за прање улица - 1.989.158,50 динара;
за депоновање и превоз кабастог отпада - 2.040.994,60 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 -21.437.702,62 динара;
за набавку и израду жандињера, клупа, справа за вежбање, путоказа - 761.812,00 динара;
за набавку хортикултурног материјала – 785.136,00 динара;
за израду елабората о резервама подземних вода – 1.584.000,00 динара;
за одржавање и уређење јавних површина – 19.067.131,90 динара;
за набавку урбаног материјала – 703.900,14 динара.

160.857,80
913.608,00
59.571.821,23
57.987.821,23
1.584.000,00
14.520.580,81
14.520.580,81
8.246.522,75
7.913.113,02
333.409,73
237.724,58
237.724,58

83.810.244,43
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Средства у износу од 14.520.580,81 динара, намењена за текуће поправке и одржавање утрошена су:

-

за летње одржавање путева 3.769.595,80 динара;
за хоризонталну и вертикалну сигнализацију - 174.408.00 динара;
за одржавање путева по Уговорима – 7.400.106,01 динара;
за остале радове на одржавању путева – 3.176.471,00 динара.

*

Средства за изградњу гондола у износу од 237.724,58 динара, утрошена су за израду катастарско-топографског плана;



Средства за финансирање функције 630 – Водоснадбевање – раздео 3. – глава 3.00 – извршена су у износу од 20.443.664,10 динара,
односно 7,85% од укупно планираних средстава (260.700.000,00) за ту функцију и то по следећим врстама трошкова:
Конто
О п и с
Планирано
Извршено из
Ребаланс – II
средстава буџета
425000
Текуће поправке и одржавање
10.300.000,00
4.490.918,43
425100
Текуће поправке и одржавање водовода
4.490.918,43
511000
Изградња примарних водовода, колектора
250.400.000,00
15.952.745,67
511100
Куповина пословног простора
1.296.536,44
511200
Изградња водовода
14.656.209,23
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630- ВОДОСНАДБЕВАЊЕ

260.700.000,00



Средства у износу од 15.952.745.67 динара су утрошена за изградњу водовода и канализације, и то:

-

за водовод средња зова - 2.984.608,30 динара;
за водовод Рибница - 316.000,00 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 - 3.991.717,20 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 – 2.047.468,06 динара;
за куповину зграда – 1.296.536,44 динара.

20.443.664,10
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Средства за финансирање функције 640 – Улична расвета – раздео 3. – глава 3.00 – извршена су у износу 6.068.851,98 динара, односно
16.49% 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
421000
421200
425000
425200
511000
511200

О п и с
Стални трошкови
Трошкови електричне енергије (расвета)
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање опреме
Изградња уличне расвете
Изградња уличне расвете
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 – УЛИЧНА РАСВЕТА

Планирано
Ребаланс – II
15.000.000,00
3.000.000,00
18.800.000,00

36.800.000,00

Извршено из
средстава буџета
5.413.191,98
5.413.191,98
655.660,00
655.660,00
0,00
0,00
6.068.851,98



Средства за финансирање рада осталих установа (раздео 3. – глава 3.00 – функција 820 – Историјски архив) извршена су у износу
180,000.00 динара, односно 51,42% 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 6.033.021,67 динара, односно 44,57% од укупно планираних
средстава (13.535.000,00) и коришћена су за финансирање спортских клубова и других спортских активности, и то:
Конто
481000
481900

О п и с
Дотације невладиним организацијама
Дотације спортским омладинским организацијама
Кошаркашки клуб Златибор
Одбојкашки клуб Златибор
Фудбалски клуб Златибор
Фудбалски клуб Гостиље
Пливачки клуб
Карате клуб Златибор-Чајетина
Смучарски клуб
Биатлон клуб

Планирано
Ребаланс – II
13.535.000,00

Извршено из
средстава буџета

1.315.625,00
575.573,00
1.838.357,00
275.000,00
187.784,93
30.000,00
366.681,00
50.000,00
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Карате клуб Рујно-Чајетина
Удружење спортских риболоваца Златибор
Атлетски клуб Чајетина
АМС Веснић клуб
Спортска стипендија за Александра Радишић
Спортска стипендија за Петра Васиљевић
Награда-А.Радишић
Wai-Tai-међународни турнир у рукомету
Остали трошкови (провизија, гориво, набавка спортске опреме)

40.000,00
107.000,00
100.000,00
400.000,00
166.666,66
22.222,22
128.582,00
126.000,00
303.529,86

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. – глава 3.00 – СПОРТСКИ САВЕЗ

6.033.021,67



Средства за финансирање услугa информисања – раздео 3. – глава 3.00 – функција 830 – информисање – извршена су у укупном
износу од 1.761.500,00 динара, што представља 35,23% од укупно планираних средстава (5.000.000,00 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;



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 14.865.543,92 динара, што представља 38,17 % од укупно планираних средстава,
по следећим врстама трошкова;
Конто
414000
414400
415000
415100
416000
416100
421000
421100
421200

О п и с
Социјална давања запосленима
Помоћ у медицинском лечењу запосленог
Накнада трошкова за запослене
Накнада трошкова превоза за запослене
Награде запослених и остали посебни расходи
Награде запослених – јубиларне
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге

Планирано
Ребаланс – II
64.000,00
7.300.000,00
1.060.000,00
11.365.000,00

Извршено из
средстава буџета
63.973,00
63.973,00
2.702.955,57
2.702.955,57
189.421,06
189.421,06
4.615.404,56
135.262,42
3.508.122,27
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421300
421400
421500
421900
422000
422100
422200
423000
423200
423300
423400
423700
423900
424000
424200
424300
424600
425000
425100
425200
426000
426100
426300
426400
426600
426800
426900
472000
472700
482000
482100

511000

Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Остали трошкови
Трошкови службених путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови дневница за службени пут у иностранство
Услуге по уговору
Остале компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Остале медијске услуге,услуге штампања, објављивање огласа
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Услуге образовања, културе и спорта
Услуге јавног здравља, анализе
Услуге очувања животне средине, геодетске услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
Административни материјал (канцеларијски)
Материјал за усавршавање и образовање запослених
Материјал за саобраћај
Материјал за образовање
Материјал за одржавање хигијене и угоститељство
Материјал за посебне намене
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Остале накнаде за образовање, ученичке награде
Порези, обавезне таксе и казне
Остали порези
УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – класа 4 :
Зграде и грађевински објекти

28.654.000,00

298.518,24
235.499,55
436.562,08
1.440,00
127.510,80
127.510,80
0,00
805.358,26
11.318,00
155.346,32
46.400,00
10.175,75
582.118,19
104.174,88
72.464,52
30.442,80
1.267,56
1.172.783,72
873.373,68
299.410,04
1.359.470,73
122.853,18
73.481,23
653.199,34
170.922,66
210.082,16
128.932,16
178.289,62
178.289,62
84.621,00
84.621,00
11.403.963,20

8.832.800,00

3.060.435,47

245.000,00

1.800.000,00

210.000,00

2.390.000,00

3.750.000,00

290.000,00
180.000,00
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511200
511300
512000
512200
512600

Изградња зграда и објеката за потребе образовања
Капитално одржавање објеката за потребе образовања
Машине и опрема
Административна опрема
Опрема за образовање, науку, културу и спорт
УКУПНО ЗА ИЗДАТКЕ – класа 5 :
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ



1.460.000,00

3.060.435,47
0,00
401.145,25
137.525,25
263.620,00

10.292.800,00

3.461.580,72

38.946.800,00

14.865.543,92

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 2.900.809,48 динара, што представља 34,37 % од укупно планираних средстава, по следећим
врстама трошкова;
Kонто
415000
415100
416000
416100
421000
421100
421200
421300
421400
421500
422000
422100
422200
423000
423200
423300

O п и с
Накнада трошкова за запослене
Накнада трошкова превоза за запослене
Награде запослених и остали посебни расходи
Награде запослених и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Трошкови службених путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови дневница за службени пут у иностранство
Услуге по уговору
Остале компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених

Планирано
Ребаланс – II
2.100.000,00
150.000,00
2.950.000,00

265.000,00

600.000,00

извршено из
средстава буџета
707.767,89
707.767,89
114.811,00
114.811,00
733.243,51
31.370,49
376.442,14
108.301,52
56.515,83
160.613,53
61.785,78
37.754,34
24.031,44
234.929,92
21.184,17
141.039,70
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423400
423600
423700
423900
424000
424100
424200
424300
425000
425100
425200
426000
426100
426300
426400
426600
426800
426900
472000
472700
482000

Остале медијске услуге,услуге штампања, објављивање огласа
Услуге за домаћинство и угоститељство – прање веша
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Пољопривредне услуге
Услуге образовања, културе и спорта
Услуге јавног здравља, анализе
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
Административни материјал (канцеларијски)
Материјал за усавршавање и образовање запослених
Материјал за саобраћај
Материјал за образовање
Материјал за одржавање хигијене и угоститељство
Материјал за посебне намене
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Остале накнаде за образовање, ученичке награде
Порези, обавезне таксе и казне
УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – класа 4 :
Капитално одржавање објеката за потребе образовања
Административна опрема
Опрема за образовање, науку, културу и спорт

7.810.500,00

511300
512200
512600

2.634.862,06
0,00
17.477,82
248.469,60

УКУПНО ЗА ИЗДАТКЕ – класа 5 :

630.000,00

265.947,42

8.440.500,00

2.900.809,48

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

140.000,00

500.500,00

1.000.000,00

100.000,00
5.000,00

16.092,80
1.100,00
39.930,75
15.582,50
57.565,00
3.071,07
33.368,93
21.125,00
221.320,33
145.262,71
76.057,62
454.264,90
84.342,33
108.386,78
7.541,99
125.659,20
100.191,60
28.143,00
49.173,73
49.173,73
0,00
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Средства за финансирање осталих општих услуга, функција 160 - раздео 3. – глава 3.01 – Месне заједнице – извршена су у укупном
износу од 4,493,225.14 динара, што представља 19.73% од укупно планираних средстава буџета,и то по следећим врстама трошкова:
Конто

О п и с

414000
414000
421000
421100
421200
421300
421400
421500
423000
423500
423600
423700
423900
424000
424200
424300

Социјална давања запосленим
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Услуге по уговору
Стручне услуге
Услуге домаћинства и угоститељства
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Услуге образовања, културе и спорта
Медицинске услуге
Услуге одржавања националних паркова и
природних површина
Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
Материјал за саобраћај – гориво
Материјал за посебне намене
Порези, обавезне таксе и казне

424500
424600
424900
425000
425100
425200
426000
426400
426900
482000

Укупно
планирана
средства
480.000,00
15.400.000,00

7.360.000,00

2.660.000,00

Извршено из
средстава
буџета
0,00
0,00
6.162.064,42
274.216,39
5.607.090,57
184.939,02
44.836,51
50.981,93
535.444,61
94.528,56
0,00
135.146,71
305.769,34
313.674,93
27.357,00
52.090,00

Извршено из
сопствених
средстава
0,00

Извршено из
осталих извора
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.642,36
200.585,57
22.320.000,00

8.640.000,00

137.000,00

8.520.753,04
8.497.253,04
23.500,00
4.433.597,84
5.325,00
4.428.272,84
6.312,00
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Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне и пенали по решењу судова
Новчане казне и пенали по решењу судова

482100
482200
483000
483100

210.000,00

УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ: класа – 4
511000
511200
511300
512000
512200
513000
513100

19.971.846,84

Зграде и грађевински објекти
Изградња зграда и објеката
Капитално одржавање зграда и објеката
Машине и опрема
Административна опрема
Остале некретнине и опрема
Остале некретнине и опрема

69.415.000,00

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ИЗДАТКЕ: класа – 5

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

13.062.821,44
13.062.821,44
0,00
156.805,00
156.805,00
0,00

0,00

0,00

23.170.000,00

13.219.626,44

0,00

0,00

128.702.000,00

33.191.473,28

0,00

0,00

1.980.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. – главу 3.01– МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

0,00
6.312,00
0,00
0,00

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА, МАТЕРИЈАЛА И ИЗГРДЊЕ ПУТЕВА ПО МЗ
Редни
број
1.

Назив месне
заједнице
МЗ Чајетина

425000-текуће поправке и
одржавање
-1.500,00 динара за поправку
рачунара

426000-материјал
- 432.521,28 динара за испоруку
ризле;
-70.285,80 динара, набавка грађе за
мост на купалишту;
-92.960,00 динара за набавку
посуђа за капелу;
-14.755,20 динара за набавку
облица за поправку парковског

511000-изградња путева

512000-машине и
опрема
-47.520,00 динаранабавка столова и
клупа за капелу;
-35.335,00 динаранабавка опреме за
капелу (шпорет,
бојлер)
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2.

МЗ Крива Река

-135.000,00 динара за поправку
крова и фасаде на згради МЗ

мобилијара
-423.190,80 динара за испоруку
ризле

3.

МЗ Рожанство

-440.560,00 динара-за
реконструкцију цевовода;

-456.388,96 динара за испоруку
ризле;

4.

МЗ Мачкат

5.

МЗ Бранешци

6.

МЗ Голово

7.

МЗ Гостиље

8.

МЗ Доброселица

9.

МЗ Јабланица

10.

МЗ Љубиш

-164.160,00 динара-насипање
пута Магистрала-Јефтовићи;
-333.600,00 динара – поправка
пута за Јокино врело;
-2.135.880,00 динара-насипање
пута Ђокића воденица-К.Река;
-477.468,00 динара-поправка
пута Буљугићи-Чумићи;
-408.840,00 динара-поправка
пута за Митровиће;
-415.998,00 – поправка пута за
Поповиће;
-460.800,00 динара-санација
речног корита у Пенезићима;
-470.544,00 динара-поправка
пута Смиљанићи-Глето;

11.

МЗ Златибор

12.

МЗ Рудине

13.

МЗ Сирогојно

14.

МЗ Стубло

-2.043.149,40 динара- пут
К.Река-Мушвете;
-1.197.371,56 динара пут за
Вишовину;

-449.435,52 динара за испоруку
ризле;
-249.444,00 динара-материјал за
насипање макадамских путева
-442.080,00 динара за испоруку
ризле;
-64.903,20 динара-ограђивање
гробља;
-461.187,56 динара за испоруку
ризле;
-200.695,92 динара за набавку
црепа за капелу;

-475.680,00 динара-поправка
улице поред ресторана Србије;

-79.950,00 динара –
набавка намештаја
за Месну
канцеларију
-2.347.840,76 динараизградња пута Н.НиколићМирис дуња-Ј.Љубојевић;

-40.376,66 динара-материјал за
уређење просторија МЗ;
-439.384,96 динара за испоруку
ризле;
-479.064,00 динара-поправка

-2.063.686,46 динара-
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пута за манастир Увац;
15.

МЗ Трипкова

16.

МЗ Трнава

17.

МЗ Шљивовица

18.

МЗ Даутовац

19.

МЗ Мушвете



-446.256,00 динара-поправка
пута Крнда-Сокићи;
-446.256,00 динара-поправка
пута Илићи-Тошићи-Дедовићи;
-451.763,04 динара –поправка
пута за Шкодриће;
-303.420,00 динара-поправка
пута Луковићи-Шабатовина;
-477.360,00 динара-поправка
пута Николићи-Павловићи;

-5.325,00динара за набавку горива;

изградња трафостанице за
Мариће;
-638.066,40 динара пут према
цркви;

-492.684,98 динара за испоруку
ризле;
-97.978,00 динара-ограда за
гробље;

-528.840,74 динара –пут ка
Вршчићу;
-2.927.676,72 динара-пут
Секулићи-Пашићи;
-1.316.189,40 динара-пут
Бућићи-Јаблановићи;

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 28,284,060.71 динара, односно 30,41% од
укупно планираних средстава по свим изворима финансирања (93,000,000.00), од чега: 5,464,801.25 динара, односно 21,77% из сопствених
средстава – извор 04 од укупно планираних (25,100,000.00), 3,523,638.45 динара, односно 23,65% из средстава донација – извор 06 од
укупно планираних (14,900,000.00) и 19,295,620.81 динар из средстава буџета – извор 01, односно 37,83% од укупно планираних средстава (
51,000,000.00) и то по следећим врстама трошкова:
конто

411000
411100
412000
412100
412200
412300

о п и с
Плате, додаци и накнаде запослених
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапослене

Укупно
планирана
средства
13.679.978,00
2.466.570,00

Извршено из
средстава
буџета
3.908.237,25
3.908.237,25
699.574,56
447.502,08
222.760,63
29.311,85

Извршено из
сопствених
средстава
1.062.962,58
1.062.962,58
190.270,29
116.925,90
65.372,25
7.972,14

Извршено из
осталих извора
0,00
0,00
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413000
413100
414000
414100
415000
415100
421000
421100
421200
421300
421400
421500
421600
421900
422000
422100
422200
423000
423100
423200
423300
423400
423500
423600
423700
423900
424000
424200
424600
424900
425000
425100

Накнаде у натури
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Исплата накнада за време одсуствовања са посла
Накнада трошкова за запослене
Накнада трошкова превоза за запослене
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Остали трошкови
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранство
Услуге по уговору
Административне услуге
Остале компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Остале медијске услуге, услуге штампања,
објављивања
Стручне услуге
Услуге домаћинства и угоститељства
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Услуге образовања, културе и спорта
Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

200.000,00

0,00

50.000,00

0,00

600.000,00

144.499,63
144.499,63
2.676.216,73
44.678,63
648.844,21
141.525,84
206.091,40
164.456,00
1.447.240,65
23.380,00
610.783,91
182.189,10
428.594,81
5.585.116,35
8.050,00
47.840,86
56.864,00

0,00
0,00
52.471,84
52.471,84
0,00
0,00
980.472,73
46.748,04
359.760,67
8.904,30
49.306,98
58.341,00
457.411,74
0,00
877,98
472,92
405,06
968.229,86
0,00
0,00
0,00

1.540.264,39
143.494,52
786.422,53
19.538,04
2.982.642,01
150.418,17
0,00

126.100,26
0,00
431.880,00
0,00
410.249,60
87.109,48
87.109,48

75.113,77
75.304,40
292.409,92
102.980,00

0,00
0,00
0,00
0,00

9.900.000,00

1.620.000,00

28.273.452,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00
0,00
0,00
152.013,00
7.629,51
104.288,83
0,00
40.094,66
0,00
0,00
0,00
43.706,00
43.706,00
0,00
917.120,65
0,00
0,00
0,00
55.750,00
847.436,65
13.934,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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425200
426000
426100
426200
426300
426400
426800
426900
482000
482100
482200
483000
483100

Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
Административна
опрема,
канцеларијски
материјал
Материјал за пољопривреду
Стручна литература за редовне потребе запослених
Материјал за саобраћај – гориво
Материјал за одржавање хигијене и угоститељство
Материјал за посебне намене
Порези, обавезне таксе и казне
Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне и пенали по решењу судова
Новчане казне и пенали по решењу судова

189.429,92
1.319.586,25

0,00
81.167,44

47.196,00
7.093,99
109.676,01
335.364,99
616.203,77
204.051,49
12.678,00
12.678,00
0,00
0,00
0,00

52.896,00
0,00
0,00
0,00
27.991,44
280,00
1.096.872,05
950.387,05
146.485,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00

69.830.000,00

15.399.520,77

4.520.434,25

1.182.839,65

Зграде и грађевински објекти
Изградња зграда и објеката
Капитално одржавање зграда и објеката
Машине и опрема
Административна опрема
Нематеријална имовина
Нематеријална имовина
Роба за даљу продају
Залихе робе за даљу продају

11.000.000,00

2.837.055,93
2.837.055,93
0,00
1.059.044,31
1.059.044,31
0,00
0,00
0,00
0,00

317.367,00
317.367,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
27.000,00
27.000,00

2.340.798,80
0,00
2.340.798,80
0,00

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ИЗДАТКЕ: класа – 5

23.170.000,00

3.896.100,24

944.367,00

2.340.798,80

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. – главу 3.02–
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЗЛАТИБОР“

93,000,000.00

19,295,621.01

5,464,801.25

3,523,638.45

УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ: класа – 4
511000
511200
511300
512000
512200
515000
515100
523000
523100

5.190.000,00

3.700.000,00

150.000,00

7.870.000,00
2.800.000,00
1.500.000,00

70.000,00

0,00

0,00
0,00
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-

за капиталне инвестиције у извештајном периоду Туристичка организација „Златибор „ је инвестирала укупно из свих извора финансирања
7.181.266,04 динара и то:
за инвестицију изградње и партерног уређења ауто-кампа је утрошено 3.154.422,93 динара, од чега: 2.837.055,93 динара из средстава
буџета, 317.367,00 динара из сопствених средстава;
за капитално одржавање установа културе, утрошено је 2.340.798,80 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 1.659.044,31 динар,
од чега: 1.059.044,31 динар из средстава бџета и 600.000,00 динара из сопствених средстава;
за набавку улазница за Стопића пећину (конто 523100-залихе робе за даљу продају утрошено је 27.000,00 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 23.248.285,61 динара, односно 48,96% 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 18.981.246,37 динара;
за сталне трошкове 1.227.112,89 динара;
за материјал (канцеларијски, текуће и инвестиционо одржавање, алат и инвентар, материјал за културу и спорт, гориво) 1.531.591,04 динара;
за извршене услуге (спорта, културе, медијске услуге, услуге штампање, услуге заштите на раду, услуге одржавања рачунарских програма,
уговори о делу, ауторски хонорари) 1.330.369,46 динара;
за порез на имовину 177.965,85 динара.
Од културних и спортских манифестација ЈП КСЦ Чајетина организује и спроводи:
1. Деца међу нарцисима
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.



'' Службени лист општине Чајетина'', број 9/2014 19. септембар 2014 . године



Средства за финансирање културе (раздео 3. – глава 3.03 – Библиотека Љубиша Р. Ђенић) извршена су у укупном износу од
5,895,058.72 динара, односно 36,40% од укупно планираних средстава по свим изворима финансирања (16,193,000.00), од чега је:
5,814,036.75 динара, односно 37,24% извршено из средстава буџета – извор 01 у односу на планирана (15,613,000.00) и 81,021.97 динара,
односно 27,01% извршено из сопствених средстава – извор 04 у односу на планирана (300,000.00), 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

411000
411100
412000
412100
412200
412300
414000
414100
415000
415100

Плате, додаци и накнаде запослених
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапослене
Социјална давања запосленима
Исплата накнада за време одсуствовања са посла
Накнада трошкова за запослене
Накнада трошкова превоза за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

416000
416100
421000
421100
421200
421300
421400
421500
422000
422100
422200
423000

Јубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранство
Услуге по уговору

Укупно
планирана
средства
8,022,000.00
1,436,000.00

100,000.00
300,000.00

30,000.00
1,730,000.00

280,000.00

2,130,000.00

Извршено из
средстава
буџета
3,610,266.82
3,610,266.82
646,383.30
418,523.07
203,092.81
24,767.42
0.00
0.00
106,642.99
106,642.99

Извршено из
сопствених
средстава
0.00

0.00
0.00
334,667.19
15,830.11
100,444.42
19,744.72
96,560.55
102,087.39
110,661.57
86,923.86
23,737.71
157,071.35

Извршено из
осталих извора
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,146.59
3,873.82
0.00
0.00
3,272.77
0.00
0.00

0.00

65,226.54

0.00

0.00
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423200
423300
423400
423500
423600
423700
423900
424000
424200
424900
425000
425100
425200
426000
426100

Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Остале медијске услуге, услуге штампања,
објављивања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Услуге образовања, културе и спорта
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
Административна
опрема,
канцеларијски
материјал
Стручна литература за редовне потребе запослених

365,000.00

330,000.00

680,000.00

53,463.27
16,273.91

0.00
0.00

46,999.92
9,259.25
16,075.00
0.00
15,000.00
137,437.02
135,061.02
2,376.00
114,589.73
0.00
114,589.73
245,239.77
88,222.63

0.00
0.00
0.00
25,026.54
40,200.00
0.00

1,890.00
0.00
1,890.00
2,600.00
0.00

0.00

0.00

0.00

426300
426400
426600

Материјал за саобраћај – гориво
Материјал за образовање, културу и спорт

0.00
62,242.41
67,471.73

0.00
1,500.00
0.00

426800
426900
482000
482100
482200

Материјал за одржавање хигијене и угоститељство
Материјал за посебне намене
Порези, обавезне таксе и казне
Остали порези
Обавезне таксе

25,000.00

25,503.00
1,800.00
5,787.00
5,787.00
0.00

300.00
800.00
478.84
0.00
478.84

0.00

УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ: класа 4

15,428,000.00

5,468,746.74

77,341.97

0.00

200,000.00

109,418.40
109,418.40
0.00
235,871.61

0.00

0.00

3,680.00

0.00

512000
512200
512600
515000

Машине и опрема
Административна опрема
Опрема за образовање, науку, културу и спорт
Нематеријална имовина

565,000.00
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515100

Нематеријална имовина – књиге у библиотеци
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ИЗДАТКЕ: класа 5
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. – главу 3.03 –
БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ



235,871.61

3,680.00

765,000.00

345,290.01

3,680.00

0.00

16,193,000.00

5,814,036.75

81,021.97

0.00

Средства за финансирање редовног рада Дечијег вртића „Радост“ у Чајетини (раздео 3. – глава 3.04 – Дечија заштита) извршена су
у укупном износу од 37,230,580.52 динара, односно 39,49 % од укупно планираних средстава по свим изворима финансирања, од чега је:,
1,340,002.95 динара, односно 32,94% извршено од средстава Републике – извор 07 у односу на планирана (4,068,000.00); 7,578,114.34
динара, односно 34,85% извршено од сопствених
средстава – извор 04 у односу на планирана (21,747,341.00) и 28,312,463.23 динара,
односно 41,34% извршено од средстава буџета – извор 01 у односу на планирана (68,472,275.00), 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

411000
411100
412000
412100
412200
412300
414000
414100
415000
415100
416000
416100
421000
421100
421200

Плате, додаци и накнаде запослених
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапослене
Социјална давања запосленима
Исплата накнада за време одсуствовања са посла
Накнада трошкова за запослене
Накнада трошкова превоза за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Јубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге

Укупно
планирана
средства
47,534,558.00
8,473,038.00

2,800,000.00
1,900,000.00
462,000.00
7,100,879.00

Извршено из
средстава
буџета
17,294,862.80
17,294,862.80
3,107,444.43
1,909,602.31
1,067,641.03
130,201.09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,543,029.61
54,970.92
3,099,204.40

Извршено из
сопствених
средстава
1,789,757.75
1,789,757.75
80,125.25
49,239.25
27,529.00
3,357.00
994,138.00
994,138.00
918,049.96
918,049.96
0,00
0,00
185,199.43
59,358.00
0.00

Извршено из
осталих извора
932,791.60
932,791.60
407,211.35
250,241.00
139,908.00
17,062.35
0.00
0.00
0.00
0.00
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426300

Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Остали трошкови
Услуге по уговору
Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Остале медијске услуге, услуге штампања,
објављивања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Здравствена заштита по уговору, санитарни
прегледи
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
Административна
опрема,
канцеларијски
материјал
Стручна литература за редовне потребе запослених

426400
426700

Материјал за саобраћај – гориво
Медицински и лабараторијски материјал

426800
426900
431000
431100

Материјал за одржавање хигијене и угоститељство
Материјал за посебне намене
Амортизација некретнина и опреме
Амортизација некретнина и опреме

421300
421400
421500
422000
422100
422900
423000
423200
423300
423400
423500
423600
423700
423900
424000
424300
424900
425000
425100
425200
426000
426100

600,000.00

2,350,000.00

570,000.00

3,550,000.00

11,647,141.00

100,000.00

155,779.78
44,341.85
188,732.66
0,00
0,00
0,00
180,324.05
0,00
0,00

0,00
118,540.00
7,301.43
287,120.55
267,680.55
19,440.00
743,198.32
36,000.00
186,922.00

0,00
180,324.05
0,00
0,00
0,00
0,00

76,773.00
271,118.00
44,705.00
113,780.00
13,900.32
139,750.00

0,00
0,00
1,247,671.20
1,247,671.20
0,00
2,939,131.14

132,550.00
7,200.00
621,004.16
486,535.40
134,468.76

0,00

155,638.00

0,00
0,00
0,00

292,055.00
180,150.00
7,352.00

2,939,131.14
0,00
0,00
0,00

577,443.00
316,306.82
0,00
0,00

0.00

0.00
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482000
482100
482200

Порези, обавезне таксе и казне
Остали порези
Обавезне таксе

100,000.00

0,00
0,00
0,00

28,253.73
21,387.73
6,866.00

0.00

87,187,616.00

28,312,463.23

7,315,541.97

1,340,002.95

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Административна опрема
Опрема за образовање, науку, културу и спорт

5,000,000.00
2,100,000.00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
262,572.37
117,348.69
145,223.68

0.00
0.00

УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ИЗДАТКЕ: класа 5

7,100,000.00

0,00

262,572.37

0.00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. – главу 3.04– ДЕЧИЈИ
ВРТИЋ „РАДОСТ“

94,287,616.00

28,312,463.23

7,578,114.34

1,340,002.95

УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ: класа 4
511000
512000
512200
512600

*
Расходи према свим корисницима буџета су извршавани редовно, према уредно испостављеним захтевима и рачунима, нема
кашњења у измирењу обавеза ни по основу текућих расхода ни издатака .

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014. ГОДИНЕ ДО 30.06.2014. 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.
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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 30.06.2014 .године стална буџетска резерва из средстава буџета општине Чајетина је реализована у укупном износу од 1.495.000,00
динара и то:
Редни
број

Позиција

НАМЕНА
Једнократна новчана Вовес Јовану из Београда, за наканду штете од пожара на
викенд објекту на Златибору
Једнократна новчана помоћ Љубојевић Миловану, за накнаду штете од поплава на
стамбеном објекту на Златибору
Једнократна новчана помоћ Смиљанић Сретену из Љубиша, за накнаду штете од
града
Једнократна новчана помоћ Ковачевић Дојчилу из Шљивовице, за накнаду штете
од пожара
Једнократна новчана помоћ Милосављевић Милану из Шљивовице, за накнаду
штете од снега на стамбеном објекту
Једнократна новчана помоћ Милосављевић Снежани из Чајетине, за накнаду
штете од снега на стамбеном објекту
Једнократна новчана помоћ Јеремић Анђелки из Чајетине, за накнаду штете од
снега на стамбеном објекту
Једнократна новчана помоћ Митровић Миливоју из Сирогојна, за накнаду штете
од снега на стамбеном објекту
Једнократна новчана помоћ Јанковић Милораду из Јабланице, за накнаду штете од
снега на стамбеном објекту

ИЗНОС
200.000,00

1.

40

2.

40

3.

40

4.

40

5.

40

6.

40

7.

40

8.

40

9.

40

10.

40

ЗР БЕТ-КОП за поправку и санацију путева од поплава у МЗ Крива Река

388.200,00

11.

40

ГР ГРИЗЕМ за поправку и санацију путева од поплава у МЗ

496.800,00

200.000,00
30.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
40.000,00

БРОЈ РЕШЕЊА
по решењу број:
400-409/2014-01
по решењу број:
87-15/2014-01
по решењу број:
87--2/203-01
по решењу број:
400-157/2013-01
по решењу број:
87-12/2014-01
по решењу број:
87-7/2014-01
по решењу број:
400-199/2013-01
по решењу број:
87-12/2012-01
по решењу број:
400-496/2012-01
по решењу број:
по решењу број:
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1.495.000,00

УКУПНО:

Преостали износ планираних средстава на дан 30.06.2014. 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 5.005.000,00 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
15.000.000,00 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:
Редни
број
1.

Позиција
40/0

НАМЕНА
Општина Бајина Башта, помоћ за санацију последица од поплава

ИЗНОС
1.000.000,00

БРОЈ РЕШЕЊА
По закључку већа
број: 06-16/2014-01
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2.

40/0

Општина Пожега, помоћ за санацију последица од поплава

1.000.000,00

3.

40/0

Општина Косјерић, помоћ за санацију последица од поплава

1.000.000,00

4.

40/0

Набавка горива за општине Пожега, Косјерић и Бајина Башта

1.123.785,23

5.

40/0

Набавка воде за општину Обреновац

6.

63/1

Једнократне новчане помоћи

7.

67/0

8.

67/0

Једнократна новчана помоћ Ћирковић Милану из Чајетине за реновирање
стамбеног објекта
Једнократна новчана помоћ Ћалдовић Живани из Чајетине за изградњу стамбеног
објекта

УКУПНО:

208.454,40
3.858.000,00
500.000,00
700.000,00

По закључку већа
број: 06-16/2014-01
По закључку већа
број: 06-16/2014-01
По закључку већа
број: 06-16/2014-01
По решењу
председника број:
403-1/1039/2014-02
по решењима
председника
по решењу број:
400-428/2014-01
по решењу број:
400-443/2014-01

9.390.239,63

Одлуком о буџету општине Чајетина за 2014. годину планирана су средства за Текућу буџетску резерву у износу од 15.000.000,00 динара
(извор финансирања 01 - Планирани расходи и издаци из средстава буџета општине), решењима Председника општине расподељен је износ од
9.390.239,63 динара на одређене апропријације чији износи Одлуком о буџету општине Чајетина за 2014. годину нису довољно планирани.
Преостали износ планираних средстава на дан 30.06.2014. 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 5.609.760,37 динара.
ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА СА 30.06.2014. ГОДИНЕ
Буџет општине Чајетина се у наведеном извештајним периоду није кредитно задужио, а у плану прихода је планиран на 911451 – Приходи
од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општине у износу од 750.000.000,00 динара, али до момента подношења овог
извешптаја није дошло до реализације кредита, поступак је у току.
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА БУЏЕТА ПО МЕСЕЦИМА У ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ У ЗАДЊИХ ПЕТ ГОДИНА
у хиљадама динара
МЕСЕЦ
ГОДИНА

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

ИЗВРШЕНО

2014.

44.671

66.247

70.345

176.794

87.515

62.395

507.967

2.579.175

19.69

2013.

63.967

59.793

46.702

76.347

76.416

65.274

388.499

1.570.000

25.00

35.290

62.114

96.847

76.860

57.570

64.596

393.277

951.000

41.36

33.440

50.528

55.318

90.962

63.595

50.527

344.370

817.000

42.15

32.873

32.269

44.604

28.620

27.164

71.547

237.077

717.000

33.52

2012.
2011.
2010.

ПЛАНИРАНО

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОСТВРЕЊА ПОЈЕДИНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА У ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ У ЗАДЊИХ ПЕТ ГОДИНА
у хиљадама динара
ПРИХОД/ГОДИНА
Порез на зараде
Порез на приходе од сам.делатности
Порез на земљиште
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклоне
Порез на пренос апсолутних права

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

54.600
6.083
2.365
37.097
670
29.398

65.720
5.639
4.884
25.750
1.291
27.445

64.990
4.218
6.272
23.304
2.001
26.710

28.450
4.123
3.065
23.145
597
34.509

25.589
5.085
3.018
19.342
803
21.299

%
извршења
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Боравишна такса
Комунална такса на фирму
Накнада за кориш.грађев.земљишта
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
Приход од давања у закуп, односно
на коришћење
Општинске административне таксе
Порез на приходе од непокретности
Комунална такса за коришћење
простора на јавним површинама

18.620
2.985
1.601

18.229
2.226
5.360

16.364
1.979
4.528

17.171
1.770
3.631

16.012
2.093
1.764

286.703

150.136

156.807

163.695

92.460

2.370
5.742
320

1.587
4.009
3.574

995
4.740
3.617

2.099
4.257
2.956

1.351
1.546
2.872

4.941

9.093

6.730

7.403

4.956

Број: 400-00488/2014-06 од 15.07. 2014. године

ОДСЕК ЗА ФИНАСИЈЕ,
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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 18.
септембра 2014.године, донела је

ЗАКЉУЧАК

КОНСТАТУЈЕ се да је Скупштина општине Чајетина упозната са
извршењем буџета за период 01.01 до 30.06 2014 .године кроз посебну тачку дневног
реда и детаљно образложење надлежних служби Општинске управе.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 400-488/2014-06 од 18.септембра 2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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2
На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број
54/2009 , 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013) , члана 32.
став 1.тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и
члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Чајетина ( „ Службени лист општине
Чајетина“ број 7/2008 ) ,
Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 18.септембра 2014. године,
донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
ЗА 2014. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС - III
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина
(РЕБАЛАНС-II- ) за 2014. годину, („Службени лист општине Чајетина“, број
7/2014), у члану 1. износ од 2.647.570.341,00 динара, мења се износом од
2.447.000.000,00 динара, односно приходи и примања, расходи и издаци , утврђени
су у следећим износима:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (
1. + 1.3. + 1.4) (класа 7+8+3+9)
1.Укупни приходи и примања буџета од продаје нефинансијске
имовине
= 1.1.+1.2. (класа 7 + класа 8)
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:
- буџетска средства
-сопствени приходи
- донације
-средства од других нивоа власти-трансфери
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класа 8)
1.3.Пренета средства суфицит из 2013. године (класа 3)
1.4.Примања од задуживања (класа 9)
2. Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске
имовине
(класа 4 + класа 5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
-из средстава Републике

2.447.000.000,00
1.544.266.652,00
1.543.416.652,00
1.404.252.956,00
39.913.505,00
16.990.000,00
82.260.191,00
850.000,00
152.733.348,00
750.000.000,00
2.447.000.000,00
953.054.000,00
827.397.632,00
36.627.341,00
7.300.000,00
79.860.191,00
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-из средстава суфицита
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класа 5) у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
-из средстава Републике
-из средстава суфицита
-из средстава кредита
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (класа7+класа8) – (класа4+класа5)
Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)
Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (7+8+92) – (4+5+62)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
3. Примања од продаје финансијске имовине (класа 9, група 92)
4. Примања од задуживања (класа 9, група 91)
3. Издаци за отплату главнице дуга (класа 6, група 61)
5. Издаци за набавку финансијске имовине (класа 6, група 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1 + 2 – 3 – 4)

1.868.836,00
1.493.946.000,00
575.421.488,00
5.570.000,00
9.690.000,00
2.400.000,00
150.864.512,00
750.000.000,00
902.733.348,00
0,00
0,00
902.733.348,00
0.00
0,00
750.000.000,00
0,00
0,00
750.000.000,00

Приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине
и задуживања , расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, отплату
главнице дуга утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања,
расхода и издатака:

О П И С

1
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порески приходи
1.1. Порези на доходак и добит и капиталну добит
1.2 .Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге
1.5. Остали порески приходи
2. Непорески приходи
3. Донације
4. Трансфери
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
6. Примања од продаје нефинансијске имовине
7.Пренета средства-суфицит из 2013. године

Економске
класификације

2

Укупно
планирана
средства
3

7+8+3+9

2.447.000.000,00

7

1.543.416.652,00

71
711
711180
713
714
716
74
731+732
733
77
8
3

483.350.000,00
173.040.000,00
40.000,00
242.510.000,00
58.800.000,00
9.000.000,00
962.034.460,00
16.990.000,00
78.192.191,00
2.850.000,00
850.000,00
152.733.348,00
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II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ,
ОТПЛАТУ ДУГА
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Употреба основних средстава
1.4.Отплата камата
1.5. Субвенције
1.6. Социјална заштита из буџета
1.7. Остали расходи, у чему
- Средства резерви
- Остали расходи
2. Трансфери
3.Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финан. имовине ( осим 6211 )
III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
1.Примања по основу отплате кредита и продаје финан.
имов.
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3 Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА – СУФИЦИТ (класа 3, извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања
14)

2.447.000.000,00
4
41
42
43
44
45
47
48+49
49
48
463
464
5
62

953.054.000,00
168.668.165,00
452.753.535,00
50.000,00
23.000.000,00
101.189.000,00
51.628.000,00
98.438.000,00
7.512.940,00
90.925.060,00
51.677.300,00
5.650.000,00
1.493.946.000,00
0.00
0.00

92

0.00

91
911
912

750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
-

61
611
612
613
6211

0,00
0,00
0,00
0,00
0000

3

152.733.348,00

3

0,00

Укупни суфицит буџетских средстава утврђен је у износу од 151.245.774,00
динара, који делом чине наменска средства, и то: Фонда за заштиту животне средине у
износу од 331.272,00 динара, и у 2014. години ће се користити за финансирање текућих
расхода предвиђених планом и програмом Фонда, наменска средства од Републике у
износу од 2.700.000,00 динара, одобрена за финансирање културног центра у Месној
заједници Јабланица, биће реализована у 2014. години , средства Туристичке
организације Златибор у износу од 49.990,00 динара, од преосталог износа средстава
суфицита у износу од 148.164.512,00 динара, финансираће се инвестиција гондоле.
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Укупан суфицит индиректних корисника буџета утврђен је у износу од
1.487.574,49 динара, и то:
 Туристичке организације „Златибор“ у износу од 224.916,08 динара;
 Предшколске установе „Радост“ Чајетина у износу од 1.247.340,54 динара;
 Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“ у износу од 11.578,87 динара и
 Месне заједнице Јабланица у износу од 3.739,00 динара.
Одлукама њихових органа управљања биће одређена намена суфицита у
2014. години.
Члан 2.
Недостајућа средства за финансирање расхода и издатака из члана 1. ове
одлуке у износу од 902.733.348,00 динара, обезбедиће се из средстава кредита у износу
од 750.000.000,00 динара, и из средстава суфицита у износу од 152.733.348,00 динара.

Члан 3.
Средства текуће буџетске резерве која су
била планирана у износу од
15.000.000,00 динара , увећана су за 1.000.000,00 динара , тако да је ТБР планирана у
укупном износу од 16.000.000,00 динара, до момента израде (РЕБАЛАНСА – III) са
апропријације ТБР пренетa су на друге одговарајуће апропријације које су у плану
расхода исказана, средства у износу од 10.360.239,63 динара, тако да је после увећања
ТБР за 1.000.000,00 динара, на апропријацији ТБР остало 5.639.760,37 динара,
преостала средства користиће се на основу Одлуке о употреби текуће буџетске резерве
коју на предлог органа надлежног за финансије, доноси председник општине.
Средства сталне буџетске резерве која су
била планирана у износу од
6.500.000,00 динара, увећана су за 1.000.000,00 динара , тако да је СБР планирана у
укупном износу од 7.500.000,00 динара, до момента израде (РЕБАЛАНСА – III) са
апропријације СБР пренета су на друге одговарајуће апропријације које су у плану
расхода исказана, средства у износу од 5.626.820,40 динара, тако да је после увећања
СБР за 1.000.000,00 динара, на апропријацији СБР остало 1.873.179,60 динара,
преостала средства користиће се на основу Одлуке о употреби сталне буџетске резерве
коју на предлог органа надлежног за финансије, доноси председник општине, и
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 преоузрокују штету
већих размера.
Члан 4.
Укупни приходи и примања буџета општине Чајетина за 2014. годину,
усклађени са изменама и допунама Одлуке о буџету општине Чајетина за 2014. годину
(РЕБАЛАНС – III), утврђују се у износу од 2.447.000.000,00 динара, и то по следећим
врстама :
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:
Економска
класифика
ција
1
321121
711
711110
711120
711140
711160
711180
711190
713
713120
713310
713420
714
714431
714513
714543
714552
714562
716
716111
731
731251
732
732251
733
733151
733152
733154
733251
741
741151
741511
741513

ПРИМАЊА
2
Нераспоређени вишак прихода - суфицит
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
- порез на зараде
- порез на приходе од самосталне делатности
- порез на приходе од непокретности
- порез на приходе од осигурања
- самодопринос
- порез на остале приходе
Порез на имовину
- порез на имовину
- порез на наслеђе и поклоне
- порез на пренос апсолутних права
Порез на добра и услуге
- комунална такса за коришћење рекламних паноа
- комунална такса за држање моторних возила
- накнада за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта
- боравишна такса
- посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине
Други порези
- комунална такса за истицање фирме на пословном
простору
- Капиталне донације од иностраних држава
- Капиталне донације од иностраних држава у корист
нивоа општине
Донације од међународних организација
- капиталне донације од међународних организацја у
корист нивоа општине
Трансфери од других нивоа власти
- ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа
општина
- други текући трансфери од Републике у корист нивоа
општине
- текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа
општине
- капитални наменски трансфери у ужем смислу од
Републике у корист нивоа општине
Приходи од имовине
- приходи буџета општине од камата на средства
консолидованог рачуна трезора
- накнада за коришћење минералних сировина
- накнада за посечено дрво

УКУПНО
ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА
3
152.733.348,44
173.040.000,00
139.000.000,00
14.000.000,00
6.630.000,00
20.000,00
40.000,00
13.350.000,00
242.510.000,00
149.110.000,00
3.400.000,00
90.000.000,00
58.800.000,00
1.000.000,00
7.500.000,00
4.000.000,00
46.000.000,00
300.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
190.000,00
190.000,00
82.260.191,00
75.432.191,00
20.000,00
4.408.000,00
2.400.000,00
29.750.000,00
5.000.000,00
10.000,00
10.000,00
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741526
741531
741532
741534
741569
742
742151
742152
742154
742251
742253
742351
743
743324
743351
744
744151
745
745151
771
771111
772
772111
813
813151
823
823151
911
911451

накнада за коришћење шума и шумског земљишта
комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора
- комунална такса за коришћење простора за паркинг
- накнада за коришћење грађевинског земљишта
- сливна водна накнада од правних лица
Приходи од продаје добара и услуга
- приход од продаје добара и услуга
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности које користи ЈЛС
- накнада по основу конверзије права коришћења у право
својине
- општинске административне таксе
- накнада за уређивање грађевинског земљишта
- приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације општине
Новчане казне и одузета имовинска корист
- приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
- приходи од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа општине
Мешовити и неодређени приходи
- остали приходи у корист нивоа општине
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
- меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумска ставка за рефундацију расхода
- меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје осталих основних средстава
- примања од продаје осталих основних средстава
Примања од продаје робе за даљу продају
- Примања од продаје робе за даљу продају у корист
нивоа општине
Примања од домаћих задуживања
- примања од задуживања код пословних банака у земљи
у корист нивоа општине
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА:
-

200.000,00
19.500.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
30.000,00
893.496.460,56
11.928.504,51
12.000.000,00
4.500.000,00
11.520.956,05
852.932.000,00
615.000,00
5.350.000,00
5.000.000,00
350.000,00
70.000,00
70.000,00
29.300.000,00
29.300.000,00
2.470.000,00
2.470.000,00
380.000,00
380.000,00
50.000,00
50.000,00
800.000,00
800.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00

2.447.000.000,00

Члан 5.
Укупни расходи и издаци буџета општине Чајетина за 2014. годину, усклађени
са изменама и допунама Одлуке о буџету општине Чајетина за 2014. годину
(РЕБАЛАНС – III), утврђују се у износу од 2.447.000.000,00 динара, и то по следећим
наменама:
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
Економска
Класификација
41
411
412
413
414
415
416
417
42
421
422

НАЗИВ КОНТА
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене - превоз
Награде запосленима и остали посебни расходи
Одборнички додатак
КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА
Стални трошкови
Трошкови путовања

РЕБАЛАНС – III
ЗА 2014.
ГОДИНУ
168.668.165,00
128.502.935,00
22.986.608,00
250.000,00
4.920.000,00
4.820.000,00
638.622,00
6.550.000,00
452.753.535,00
58.731.879,00
3.715.000,00

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

156.380.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

121.602.462,00

426

Материјал

43

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕД. ЗА РАД

431

Употреба основних средстава

44

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА

441

Отплата камата домаћим пословним банкама

444

Пратећи трошкови задуживања

45

СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским

4511
4512

76.293.452,00

36.030.742,00
50.000,00
50.000,00
23.000.000,00
19.000.000,00
4.000.000,00
101.189.000,00
97.529.000,00

'' Службени лист општине Чајетина'', број 9/2014 19. септембар 2014 . године

предузећима и организацијама
46

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

4641
4642
47
472
48
481
482
483

Капиталне донације организацијама обавезног
социјалног осигурања
НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА
Накнада за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова

3.660.000,00
57.327.300,00
40.204.500,00
11.472.800,00
3.950.000,00
1.700.000,00
51.628.000,00
51.628.000,00
90.925.060 ,00
30.110.000,00
4.976.000,00
4.830.000,00

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода

30.009.060,00

485

Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних орган

21.000.000,00

49
499111
499121
51
511
512
513
515
523
61
611

РЕЗЕРВА
Стална буџетска резерва
Текућа буџетска резерва
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Роба за даљу продају
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима

7.512.940,00
1.873.180,00
5.639.760,00
1.1.493.946.000 ,00
1.445.780.000,00
42.480.000,00
66.000,00
5.120.000,00
500.000,00
0,00
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0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
2.447.000.000,00
Члан 6.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014., 2015., и 2016. годину
исказују се у следећем прегледу, по свим изворима финансирања:
Екон.
Редни
класифи. број
1
2

511

911
1.

512
2.

511

160
1.

512
2.

О П И С
3
А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
–функција 911
Доградња зграде вртића у Чајетини
Година почетка финанс. прој. - 2008.
Година завршетка финанс. прој. - 2015.
Укупна вредност пројекта: 103.500.000,00
Извори финансирања:
- из прихода буџета
- из буџета Републике Србије (НИП –
пренето директно извођачу радова
20.000.000,00 динара у 2008.-2009.
години)
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Набавка опреме за кухињу (шпорета, пећнице,
опреме за вешерај, намештаја, рачунарска
опрема)
Укупна вредност опреме: 2.100.000
-из прихода буџета
-из сопствених прихода
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – Имамо 21 МЗ
Изградња путне инфраструктуре по МЗ,
водовода, канализације, расвете, струје;
Година почетка финанс. прој .- 2014.
Година завршетка финанс.прој. – 2014.
Укупна вредност пројекта : 69.415.000
Извори финансирања:
-из средстава буџета
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Набавка опреме за капелу у Чајетини,
спортских реквизита, пумпе за воду у
градском парку, косачице, тримера,

Износ у динарима
2014.
2015.
2016.
4
5
6

5.000.000 10.000.000

1.500.000
600.000

74.245.000

15.000.000
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канцеларијске опреме и сл.
Укупно за опрему : 1.980.000
-из прихода буџета
513
3.
130
511
1.

2.

3.

4.

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА
Набавка жандињера

960.000

46.000

ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА И
ОДСЕК ЗА ПУТЕВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Изградња Ауто - кампа на Златибору
(пројекат се реализује у сарадњи са УНДППрограм за развој Уједињених нација,
Туристичком организацијом Златибор и
општине Чајетина)
Година почетка финанс.пројекта – 2012.
Година завршетка пројекта – 2014.
Укупна вредност пројекта: 21.236.000
Извори финансирања:
Општина је дала своје учешће по пројекту у
2012. и 2013. години, а даље наставља
финансирање из текућих прихода буџета, због
измене пројекта у делу доградње и проширења
-из прихода буџета

9.000.000

Изградња зграде културног центра у МЗ
Јабланици
Година почетка финанс.прој .- 2014.
Година завршетка пројекта .- 2016.
Укупна вредност пројекта: 25.000.000,00
Извори финансирања:
- из прихода буџета
- из средстава Републике

2.300.000
2.700.000

Реконструкција и адаптација пословних
просторија
Година почетка финанс.прој. – 2014.
Година завршетка финанс.прој. – 2014.
Укупна вредност пројекта: 6.000.000,00
Извори финансирања:
- из прихода буџета

6.000.000

Израда планске и пројектне документације
(планова детаљне регулације, израда пројекта
пијаце на Златибору, пројекта културног
центра на Златибору, пројекта аутобуске
станице, по потреби и других)
Година почетка финанс.пројекта – 2014.
Година завршетка пројекта – 2014.
Укупна вредност пројекта: 7.000.000

10.000.000 10.000.000
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Извори финансирања:
-из прихода буџета:

5.

Изградња гондоле (пројектна документација,
опрема, радови)
Година почетка финанс.пројекта – 2013.
Година завршетка пројекта – 2015.
Укупна вредност пројекта: 1.470.000.000
У 2013. – планирано за инвестицију гондоле:
460.000.000,00 динара, од тога извршено
1.107.900,00 динара, није реализован кредит
који је планиран у износу од 320.000.000,00 и
за исти износ се увећава приход по основу
кредитног задужења у 2014. години :
750.000.000,00 динара
Извори финанирања:
-из прихода буџета
-из средстава кредита

8.500.000

366.275.000 352.617.100
750.000.000

6.

Изградња путне и друге инфраструктуре на
територији општине Чајетина, као и капитално
одржавање постојеће (изградња пута
Јефтовића поток – Цигла, изградња моста у
Дренови, изградње стазе за бициклисте и
пешаке, набавка аутобуских стајалишта,
изградња и постављање летњиковаца,
изградња путева и улица)
Година почетка финанс.пројекта – 2014.
Година завршетка пројекта – 2014.
Укупна вредност пројекта: 103.760.000
Извори финансирања:
- из прихода буџета
103.760.000

7.

Изградња и реконструкција уличне расвете и
израда пројекта реконструкције јавне расвете
на Златибору и у Чајетини и израда Трафо
станице, постављање лед расвете
Година почетка финанс.пројекта – 2014.
Година завршетка пројекта – 2014.
Укупна вредност пројекта: 18.800.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета

8.

Изградња постројења за пречишћавање
отпадних вода
Година почетка финанс.пројекта – 2014.
Година завршетка пројекта – 2015.
Укупна вредност пројекта: 220.000.000

18.800.000
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Извори финансирања:
- из прихода буџета
-из средстава донације

4.500.000

45.000.000
170.000.000

9.

10.

512
11.
12.
13.
513
14.

515
15.

473
511
1.

2.

Изградња система за водоснадбевање
„Сушичко врело“- прва фаза
Година почетка финанс.пројекта – 2014.
Година завршетка пројекта – 2016.
Укупна вредност пројекта: 72.000.000
Извори финансирања:
- из прихода буџета
- из прихода Републике
Изградња примарних водовода и колектора,
канализационе и водоводне мреже, пројектне
документације, студија ;
Година почетка финанс.пројекта – 2014.
Година завршетка пројекта – 2014.
Укупна вредност пројекта: 47.400.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
МАШИНЕ И ОПРЕМА – 31.000.000
Опрема за саобраћај
Набавка ауто-смећаре, камиона,
Административна опрема ( рачунарске
опреме, намештаја, остала опрема)
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА20.000
Остале некретнине и опрема (жандињере и
сл.)
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – 1.700.000
Изградња спомен чесме
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗЛАТИБОР
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Изградња Ауто- кампа на Златибору (у
Година почетка финанс. прој. - 2012.
Година завршетка финанс.прој. -2014.
Укупна вредност пројекта : 21.236.000
Извори финансирања:
- из прихода буџета
- из сопствених прихода
Реконструкција и ревитализација цркве

8.500.000

74.400.000

2.500.000
25.000.000
3.500.000

20.000

1.700.000

3.000.000
1.000.000

33.500.000 30.000.000

'' Службени лист општине Чајетина'', број 9/2014 19. септембар 2014 . године

брвнаре са собрашицама у Јабланици и
успостављање туристичког инфо пункта у
комплексу цркве брвнаре
Година почетка финанс. прој. - 2013.
Година завршетка финанс..прој. - 2014.
Укупна вредност пројекта: 8.734.000,00
Извори финансирања :
- из средстава донације
512
3.

4.
5.

515
6.

523
7.

820
512
1.

515
2.

330
512
1.

МАШИНЕ И ОПРЕМА – 8.200.000
Опрема за ауто-камп
- из средстава буџета
-из сопствених средстава
Опрема за цркву брвнару
-из средстава донација
Опрема за саобраћај (ауто)
- из средстава буџета
- из сопствених средстава
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – 2.800.000
Изградња додатних стаза и платоа за
посетиоце у Стопића пећини
- из сопствених средстава
- из срестава Републике

7.800.000

1.750.000
1.750.000
1.700.000
1.750.000
1.250.000

400.000
2.400.000

РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ – 500.000
Залихе робе за даљу продају (сувенири,
проспекти)
- из сопствених средстава

500.000

БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Административна опрема (рачунарска, копир
апарат )
- из средстава буџета

200.000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Књиге , остала књижевна и уметничка дела,
- из средстава буџета
- из сопствених средстава

550.000
70.000

ОПШТИНСКИ ЈАВНИ
ПРАВОБРАНИЛАЦ
МАШИНА И ОПРЕМА
Административна опрема (рачунарска,
намештaj)
-из средстава буџета

20.000
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4632
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ –
13.172.800
Капитални трансфери другим нивоима
власти
Изградња фискултурне сале ОШ „Димитрије
Туцовић“ Чајетина, као и допуна пројектне
документације
Година почетка финансир.прој.- 2005.
Година завршетка финан.прој. – 2015.
Укупна вредност пројекта: 85.920.000,00
Извори финансирања:
- из буџета Републике Србије
- из текућих прихода буџета
ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, набавка
опреме за образовање
- из средстава буџета
Реконструкција и адаптација ОШ „Саво
Јовановић“ у Сирогојну ( израда фасаде),
набавка школских клупа, столица, табли,
рачунарске опреме )
- из средстава буџета
Реконструкција и адаптација ОШ „Миливоје
Боровић“ у Шљивовици (израда заштитне
ограде око школе, адаптација мокрих чворова,
замена котла за грејање ), рачунарске опреме и
опреме за образовање;
- из средстава буџета
Замена прозора на средњој Угоститељскотуристичкој школи у Чајетини , набавка
рачунарске опреме, опреме за образовање и
осталих нематеријалних основних средстава;
- из средстава буџета
Набавка медицинске и рачунарске опреме за
Дом здравља у Чајетини, набавка котла за
грејање ;
- из средстава буџета
Набавка рачунарске опреме и канцеларијског
намештаја, за потребе службе Центра за
социјални рад у Чајетини;
- из средстава буџета

6.560.000

300.000

1.600.000

2.332.800

630.000

1.700.000

50.000
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама буџета, усклађени са изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Чајетина (РЕБАЛАНС – III), заједно са приходима и примањима и расходима и издацима индиректних корисника
буџета из осталих извора (сопствени и остали ), утврђују се у износу од 2.447.000.000,00 динара, и то:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:
Шифра
Економске ВРСТА ПРИХОДА
класифи.
1
2
321121
Вишак прихода и примања - суфицит
Порез на зараде
711111
Порез на приходе од самосталних делатности по
711121
решењу пореске
Порез на приходе од самосталних делатности 711122
паушално
Порез на приходе од самосталних делатности 711123
самоопорезивање
Порез на приход од непокретности
711143
Порез на приходе од давања у закуп покретних
711145
ствари
Порез на приходе од пољопривреде и шумарства
711146
Порез на земљиште
711147

Средства
из

Средтва из
сопствених

Средтва из
осталих

Укупно
планирана

буџета
3

извора
4

извора
5

средства
6

151.249.511,95
139.000.000,00

1.483.836,49

152.733.348,44
139.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

4.000.000,00
1.350.000,00

4.000.000,00
1.350.000,00

250.000,00
10.000,00
5.000.000,00

250.000,00
10.000,00
5.000.000,00
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711148
711161
711181
711184
711191
711193
711
713121
713122
713124
713126
713311
713421
713423
713
714431
714513
714543
714552
714562
714
716111

Порез на приходе од непокр. по решењу Пореске
Порез на приходе од осигурања лица
Самодопринос према зарадама запослених
Самодопринос из прихода од самоста.делатности
Порез на остале приходе
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
Порез на имовину од физичких лица
Порез на имовину од правних лица
Порез на имовину осим неизграђеног земљишта које
не воде ПК
Порез на имовину осим неизграђеног зем. Воде
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права на непокретности
Порез на пренос апсолутних права на половним
моторним возилима и половним објектима
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних возила, осим пољо.возила и машина
Накнада за промену намене обрад. пољоп.земљишта
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине
ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за истицање фирме на пословном

20.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00
13.000.000,00
350.000,00
173.040.000,00
79.000.000,00
70.000.000,00

20.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00
13.000.000,00
350.000,00
0,00

0,00

173.040.000,00
79.000.000,00
70.000.000,00

10.000,00
100.000,00
3.400.000,00
87.000.000,00

10.000,00
100.000,00
3.400.000,00
87.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

242.510.000,00
1.000.000,00

0,00

0,00

242.510.000,00
1.000.000,00

7.500.000,00
4.000.000,00
46.000.000,00

7.500.000,00
4.000.000,00
46.000.000,00

300.000,00
58.800.000,00
9.000.000,00

300.000,00
58.800.000,00
9.000.000,00

0,00

0,00
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простору
716
731251
731
732251
732
733151
733152
733154
733251
733

741151
741511
741513
741526
741531

ДРУГИ ПОРЕЗИ
Капиталне донације од иностраних држава у корист
нивоа општине
КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ
ДРЖАВА
Капиталне донације од међународних организација у
корист нивоа општине
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа
општине
Други текући трансфери од Републике у корист
нивоа општине
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа општине
Капитални наменски трансфери , у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа општине
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (731 + 732 + 733 )
Приходи буџета општине од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у депозит
банака
Накнада за коришћење минералних сировина
Накнада за посечено дрво
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у
пословне сврхе

9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

16.800.000,00

16.800.000,00

0,00

16.800.000,00

16.800.000,00

190.000,00
190.000,00

190.000,00
0,00

0,00

190.000,00

0,00

75.432.191,00

0,00

20.000,00

60.000,00

4.348.000,00

4.408.000,00

0,00

2.400.000,00

2.400.000,00

75.512.191,00
75.702.191,00

0,00 6.748.000,00
0,00 23.548.000,00

82.260.191,00
99.250.191,00

75.432.191,00
20.000,00

0,00

5.000.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00

5.000.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00
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741532
741534
741569
741
742151
742152
742154
742251
742253
742351
742
743324
743351
743
744151
744
745151
745
771111

Комунална такса за коришћење простора за паркинг
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Сливна водна накнада од правних лица
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи од продаје добара и услуга
Приход од давања у закуп , односно на коришћење
непокретности у државној својини које користи ЈЛС
Накнада пооснову коверзије права коришћења у
право својине
Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације општина
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје
Приходи од новчаних казни изречених у
прекршајном поступку за прекршаје прописане
актом СО
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општине
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ
И ПРАВНИХ ЛИЦА
Остали приходи у корист нивоа општине
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Меморандумске ставке

1.000.000,00
4.000.000,00
30.000,00

1.000.000,00
4.000.000,00
30.000,00

29.750.000,00
0,00
0,00 11.928.504,51
5.000.000,00

0,00

29.750.000,00
11.928.504,51

7.000.000,00

12.000.000,00

4.500.000,00
11.520.956,05
852.932.000,00

0,00
0,00

4.500.000,00
11.520.956,05
852.932.000,00

500.000,00

115.000,00

615.000,00

874.452.956,05 19.043.504,51

0,00

893.496.460,56

5.000.000,00

5.000.000,00

350.000,00

350.000,00

5.350.000,00

0,00

0,00

5.350.000,00

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00
70.000,00
11.000.000,00 18.300.000,00

0,00

70.000,00
29.300.000,00

11.000.000,00 18.300.000,00
170.000,00 2.300.000,00

29.300.000,00
2.470.000,00

'' Службени лист општине Чајетина'', број 9/2014 19. септембар 2014 . године

771
772111
772
813151
813
823151
823
911451
911

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Примања од продаје осталих основних средстава
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Примања од продаје робе за даљу продају у корист
нивоа општине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ
ПРОДАЈУ
Примања од задуживања од пословних банака у
земљи у корист нивоа општине
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
УКУПНИ ПРИХОДИ

170.000,00
180.000,00

2.300.000,00
200.000,00

2.470.000,00
380.000,00

180.000,00
50.000,00

200.000,00

380.000,00
50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

800.000,00

800.000,00

0,00

800.000,00

800.000,00

750.000.000,00

750.000.000,00

750.000.000,00
750.000.000,00
2.381.254.659,00 42.197.341,00 23.548.000,00 2.447.000.000,00

Раздео

Глава

Функц
ија

Позици
ја

Еконо.
квалиф
и.
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ВРСТА РАСХОДА

1

2

3

4

5

6

1,00
110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

411
412
413
414
415
417
421
422
423
425
426
482

2,00
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

411
412
413
414
415
421
422
423
425
426
482

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни орган
Плате и додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада трошкова запосленима - превоза
Одборнички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 - раздео 1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Извршни и законодавни органи
Плате и додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада трошкова за запослене - превоза
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе

Средства из
буџета -01
7

Средства из
сопствених
извора-04
8

Срeдства из
осталих
извора
9

2.700.000,00
484.000,00
10.000,00
35.000,00
40.000,00
6.550.000,00
51.000,00
150.000,00
3.000.000,00
250.000,00
1.000.000,00
10.000,00
14.280.000,00
14.280.000,00

5.460.000,00
978.000,00
20.000,00
35.000,00
90.000,00
150.000,00
500.000,00
4.500.000,00
200.000,00
900.000,00
12.000,00

Укупна
средства
10

2.700.000,00
484.000,00
10.000,00
35.000,00
40.000,00
6.550.000,00
51.000,00
150.000,00
3.000.000,00
250.000,00
1.000.000,00
10.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

14.280.000,00
14.280.000,00

5.460.000,00
978.000,00
20.000,00
35.000,00
90.000,00
150.000,00
500.000,00
4.500.000,00
200.000,00
900.000,00
12.000,00
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Извор финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 - раздео 2
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 - РАЗДЕО 1 и 2

3,00
130
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
472
481
482
483

40

484

41

485

42
43
44
45
46
46-1

499111
499121
511
512
513
515

ОПШТИНСКА УПРАВА
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада трошкова за запослене - превоза
Награде за запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штете насталу услед
елементарних непогода
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Стална буџетска резерва
Текућа буџетска резерва
Зграда и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета
13 Из средстава суфицита

12.845.000,00
12.845.000,00
27.125.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

12.845.000,00
12.845.000,00
27.125.000,00

49.100.000,00
8.789.000,00
20.000,00
1.500.000,00
1.800.000,00
270.000,00
13.000.000,00
500.000,00
21.000.000,00
9.700.000,00
1.972.462,00
7.000.000,00
6.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
4.500.000,00

49.100.000,00
8.789.000,00
20.000,00
1.500.000,00
1.800.000,00
270.000,00
13.000.000,00
500.000,00
21.000.000,00
9.700.000,00
1.972.462,00
7.000.000,00
6.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
4.500.000,00

30.009.060,03

30.009.060,03

21.000.000,00
1.873.179,60
5.639.760,37
28.500.000,00
31.000.000,00
20.000,00
1.700.000,00

21.000.000,00
1.873.179,60
5.639.760,37
28.500.000,00
31.000.000,00
20.000,00
1.700.000,00

244.643.472,00
2.749.990,00

244.643.472,00
2.749.990,00
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УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 - РАЗДЕО 3

3.00

170
47
48

3.00

3.00

620
49
50
51

424
426
511

52
53
54
55
56

423
424
425
45111
4512

460

57
3.00

3.00

441
444

511

630
58

425

59

511

640
60
61
62

421
425
511

ОПШТЕ УСЛУГЕ
ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Извори финансирања за функцију 170
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170 - раздео 3.00

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Специјализоване услуге
Материјал
Изградња путева и улица, капитално одржавање
КОМУНИКАЦИЈА
Услуге по уговору
Специјализоване услуге - одржавање јавних површина
Трошкови одржавања путева и улица
Текуће субвенције за ЈКП "Дубоко"
Капиталне субвенције за ЈКП "Дубоко"
Изградња гондоле (пројекат, радови , опрема, геодетске
услуге и др.)
ВОДОСНАДБЕВАЊЕ
Одржавања постојеће водоводне мреже и канализације
Изградња примарних водовода и колектора (постројење
за пречишћавање отпадних вода, термалне воде и
сушичко врело)
УЛИЧНА РАСВЕТА
Утрошак електричне енергије
Одржавање уличне расвете
Изградња уличне расвете
Извори финансирања за функцију 460,620,630 и 640
01 Приход из буџета
10 Из средстава кредита
06 Донације

247.393.462,00

247.393.462,00

19.000.000,00
4.000.000,00

19.000.000,00
4.000.000,00

23.000.000,00
23.000.000,00

23.000.000,00
23.000.000,00

106.460.000,00
1.200.000,00
1.500.000,00
103.760.000,00
1.353.029.000,00
2.450.000,00
139.700.000,00
74.900.000,00
16.544.000,00
3.160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.800.000,00
15.000.000,00
3.000.000,00
18.800.000,00

0,00

0,00

695.824.488,00
750.000.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.116.275.000,00
97.700.000,00
10.300.000,00

106.460.000,00
1.200.000,00
1.500.000,00
103.760.000,00
1.353.029.000,00
2.450.000,00
139.700.000,00
74.900.000,00
16.544.000,00
3.160.000,00
1.116.275.000,00
97.700.000,00
10.300.000,00

87.400.000,00
87.400.000,00
36.800.000,00
15.000.000,00
3.000.000,00
18.800.000,00
0,00
695.824.488,00
750.000.000,00
0,00
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07 Приход од Републике
13 Из средстава суфицита
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈЕ 460,620,630 и 640

3.00

090

3,00

3.00

63

463

63-1
64

463

040
65

472

66

472

67

472

67

472

СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
ЦЕНТАР
ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД
Текући трансфери осталим нивоима власти
421 - Стални трошкови
423 - Услуге по уговору
426 - Материјал
472 - Једнократне помоћи
472- Пројекат " Помоћ у кући"
472 - Пројекат "Зрачак" - за децу са посебним потрбама
472 - Једнократне помоћи - ТБР
Капитални трансфери осталим нивоима власти
512 - Машине и опрема
Извор финансирања за функцију 090
01 Приходи буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090

НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА
Новчана
накнада
за
децу
и
породицу
(прворођено,другорођено, трећерођено и остала, за
вантелесну оплодњу)
Остале накнаде из буџета
Накнада за социјалну заштиту из буџета-средства су
намењена за реализацију пројекта "Помоћ у кући" и
пројекта "Зрачак" за децу ометену у развоју, који се
реализују преко Удружења грађана Златиборски круг и
за превоз пензионера
Накнада за социјалну заштиту из буџета-ТБР
за
породицу Ћалдовић и Ћирковић за побољшање услова
за становање и живот

0,00
148.164.512,00
1.593.989.000,00

0,00

0,00

0,00
148.164.512,00
1.593.989.000,00

8.678.000,00
200.000,00
315.000,00
160.000,00
3.050.000,00
0,00
125.000,00
4.828.000,00
50.000,00
50.000,00

8.678.000,00
200.000,00
315.000,00
160.000,00
3.050.000,00
0,00
125.000,00
4.828.000,00
50.000,00
50.000,00

8.728.000,00
8.728.000,00

8.728.000,00
8.728.000,00

6.500.000,00
500.000,00

6.500.000,00
500.000,00

12.900.000,00

12.900.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00
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3.00

68

472

69

472

070
70

481

Накнада за исхрану и смештај ученика у домове Ристивојевић Данијела ученика основне школе
Накнада за превоз ђака основних и средњих школа
Извор финансирања за функцију 040
01 Приходи буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ НЕКВАЛИФ. НА ДРУГОМ
МЕСТУ - ЦРВЕНИ КРСТ
Дотације Црвеном крсту
Изворфинансирања за функцију 070
01 Приходи буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070

400.000,00
19.300.000,00

400.000,00
19.300.000,00

40.800.000,00
40.800.000,00

40.800.000,00
40.800.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

810.000,00
100.000,00

810.000,00
100.000,00

910.000,00
910.000,00

910.000,00
910.000,00

150.000,00
850.000,00

150.000,00
850.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

35.000.000,00
35.000.000,00

35.000.000,00
35.000.000,00

БЕЗБЕДНОСТ

3.00
320
71
72

3.00

420
73
74
75
76

3.00

481
424

760

423
424
451
451

Дотације добровољном ватрогасном друштву
Специјализоване услуге - сектор за ванредне ситуације
Извор финансирања за функцију 320
01 Приходи буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320
ПОЉОПРИВРЕДА,
ШУМАРСТВО,
ЛОВ
И
РИБОЛОВ
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Субвенције за накнаду штете за угинућа домаћих
животиња
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - ЕКО-АГРАР
Извор финансирања за функцију 420
01 Приходи буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420

ЗДРАВСТВО - ДЗ ЧАЈЕТИНА
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4641

78

4642

Текући трансфери осталим нивоима власти
414- Oтпремнине и помоћи
421- Стални трошкови
423 - Услуге по уговору
424 - Специјализоване услуге
425 - Текуће поправке и одржавање
426 - Материјал
Капитални трансфери осталим нивоима власти
512 - Машине и опрема
Извор финансирања за функцију 700
01 Приходи буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 700

3.950.000,00
150.000,00
50.000,00
450.000,00
2.800.000,00
400.000,00
100.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00

3.950.000,00
150.000,00
50.000,00
450.000,00
2.800.000,00
400.000,00
100.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00

5.650.000,00
5.650.000,00

5.650.000,00
5.650.000,00

6.700.000,00
2.500.000,00

6.700.000,00
2.500.000,00

9.200.000,00
9.200.000,00

9.200.000,00
9.200.000,00

600.000,00
400.000,00

600.000,00
400.000,00

ХУМАНИТАРНЕ И ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И УДРУЖЕЊА
3.00

840
79
80

3.00

481
481931

550
81
82

423
424

Дотације осталим
непрофитним институцијама и
удружењима
Дотације верским заједницама
Извори финансирања за функцију 840
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Буџетски фонд за заштиту животне средине
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 550
01 Приходи из буџета
13 Из средстава суфицита
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 550

668.728,00
331.272,00
1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

668.728,00
331.272,00
1.000.000,00

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
3.00

820
83

463

Историјски архив
Извори финансирања за функцију 820

350.000,00

350.000,00
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01 Приход из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
3.00
820
84

4511

85

4512

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
ЈП КУЛТУРНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР
Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским
предузећима
Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским
предузећима
Извор финансирања за функцију 820
01 Приходи буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820

3.00

810
86

481

УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА
СПОРТСКИ САВЕЗ
Дотације осталим спортским удружењима
Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810

350.000,00
350.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

350.000,00
350.000,00

46.985.000,00

46.985.000,00

500.000,00

500.000,00

47.485.000,00
47.485.000,00

47.485.000,00
47.485.000,00

17.100.000,00

17.100.000,00

17.100.000,00
17.100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

17.100.000,00
17.100.000,00

УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА
3.00

830
87

3.00

423

6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

6.000.000,00
6.000.000,00

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОШ " САВО ЈОВАНОВИЋ " СИРОГОЈНО

912
912

Медисјке услуге радиа и телевизије- ова апропријација
намењена је за јавно информисање од локалног значаја
Извори финансирања за функцију 830
01 Приход из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830

88

463

Текући трансфери осталим нивоима власти
415 -Накнаде запослених
416 - Награде за запослене
421 - Стални трошкови

7.950.000,00
2.050.000,00
250.000,00
2.100.000,00

7.950.000,00
2.050.000,00
250.000,00
2.100.000,00
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89

463

422 - Трошкови путовања
423 - Услуге по уговору
424 - Специјализоване услуге
425 - Текуће поправке и одржавање
426 - Материјал
472 - Накнаде за образовање и такмичење
482 - Обавезне таксе и порези
Капитални трансфери осталим нивоима власти
511 - Зграде и грађевински објекти
512 - Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 912
01 Приход из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912

30.000,00
1.010.000,00
20.000,00
440.000,00
1.900.000,00
50.000,00
100.000,00
1.600.000,00
1.200.000,00
400.000,00
9.550.000,00
9.550.000,00

30.000,00
1.010.000,00
20.000,00
440.000,00
1.900.000,00
50.000,00
100.000,00
1.600.000,00
1.200.000,00
400.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

9.550.000,00
9.550.000,00

ОШ" ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ " ЧАЈЕТИНА
3.00

912

90

463

91

463

Текући трансфери осталим нивоима власти
414- Социјална давања запосленима
415 -Накнада запослених - превоз
416 - Награде за запослене
421 - Стални трошкови
422 - Трошкови путовања у земљи
423 - Услуге по уговору
424 - Специјализоване услуге
425 - Текуће поправке и одржавање
426 - Материјал
472 - Накнаде за образовање и такмичење
482 - Обавезне таксе и порези
Капитални тарнсфери осталим нивоима власти
511 - Зграда и грађевински објекти - спортска хала
512 - Машине и опрема
Извор финансирања за функцију 912
01 Приход из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912

12.264.000,00
64.000,00
2.600.000,00
440.000,00
5.715.000,00
165.000,00
590.000,00
40.000,00
1.528.000,00
950.000,00
122.000,00
50.000,00
6.860.000,00
6.560.000,00
300.000,00
19.124.000,00
19.124.000,00

12.264.000,00
64.000,00
2.600.000,00
440.000,00
5.715.000,00
165.000,00
590.000,00
40.000,00
1.528.000,00
950.000,00
122.000,00
50.000,00
6.860.000,00
6.560.000,00
300.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

19.124.000,00
19.124.000,00
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ОШ " МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ " МАЧКАТ
3.00

912

92

463

93

463

7.980.000,00
1.900.000,00
390.000,00
3.500.000,00
50.000,00
300.000,00
110.000,00
700.000,00
930.000,00
70.000,00
30.000,00
2.332.800,00
1.372.800,00
960.000,00

7.980.000,00
1.900.000,00
390.000,00
3.500.000,00
50.000,00
300.000,00
110.000,00
700.000,00
930.000,00
70.000,00
30.000,00
2.332.800,00
1.372.800,00
960.000,00

10.312.800,00
10.312.800,00

10.312.800,00
10.312.800,00

38.986.800,00

38.986.800,00

7.810.500,00
2.060.000,00
190.000,00
2.870.000,00
265.000,00
600.000,00
220.000,00
500.500,00
1.000.000,00
100.000,00
5.000,00

7.810.500,00
2.060.000,00
190.000,00
2.870.000,00
265.000,00
600.000,00
220.000,00
500.500,00
1.000.000,00
100.000,00
5.000,00

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА

3.00
920
920

Текући трансфери осталим нивоима власти
415 - Накнаде запослених
416 - Награде за запослене
421 - Стални трошкови
422 - Трошкови путовања
423 - Услуге по уговору
424 - Специјализоване услуге
425 - Текуће поправке и одржавање
426 - Материјал
472 - Накнаде за образовање и такмичење
482 - Обавезне таксе и порези
Капитални трансфери осталим нивоима власти
511 - Зграде и грађевински објекти
512 - Машине и опрема
Извор финансирања за функцију 912
01 Приход из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 - СВЕ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ

94

4631

Дотације и трансфери осталим нивоима власти
415 - Накнаде запослених
416 - Награде запосленима и остали посебни расходи
421 - Стални трошкови
422 - Трошкови путовања
423 - Услуге по уговору
424 - Специјализоване услуге
425 - Текуће поправке и одржавање
426 - Материјал
472 - Накнаде за образовање и такмичење
482 - Обавезне, таксе, порези
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95

4632

3.01
160
96
96-1
97
98
99
100
101
102
103
104
105

421
414
423
424
425
426
482
483
511
512
513

3.02
473
106
107
108
109
110
111
112
113

411
412
413
414
415
416
421
422

Капитални трансфери осталим нивоима власти
511 - Зграде и грађевински објекти
512 - Машине и опрема
Извор финансирања за функцију 920
01 Приход из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Стални трошкови
Социјална давања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Извор финансирања за функцију 160
01 Приходи буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160

ТУРИЗАМ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА "ЗЛАТИБОР"
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене - превоз
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања

630.000,00
150.000,00
480.000,00
8.440.500,00
8.440.500,00

630.000,00
150.000,00
480.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

13.250.000,00
480.000,00
7.665.000,00
2.060.000,00
25.820.000,00
8.340.000,00
137.000,00
180.000,00
74.245.000,00
960.000,00
46.000,00

8.440.500,00
8.440.500,00

13.250.000,00
480.000,00
7.665.000,00
2.060.000,00
25.820.000,00
8.340.000,00
137.000,00
180.000,00
74.245.000,00
960.000,00
46.000,00

133.183.000,00
133.183.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

133.183.000,00
133.183.000,00

10.658.840,00
1.905.787,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.000.000,00

3.021.138,00
560.783,00
200.000,00
50.000,00
100.000,00
0,00
2.500.000,00
200.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
220.000,00

13.679.978,00
2.466.570,00
200.000,00
50.000,00
600.000,00
0,00
8.400.000,00
1.420.000,00
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114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

423
424
425
426
482
483
511
512
515
523

3.03
820
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
512
515

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Роба за даљу продају
Извор финансирања за функцију 473
01 Приходи буџета
04 Сопствени приходи
07 Приходи од Републике
06 Донације
13 Из средстава суфицита
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
БИБЛИОТЕКА ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене - превоз
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Нематеријална имовина - књиге
Извор финансирања за функцију 820
01 Приходи буџета

16.185.373,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00
200.000,00
50.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00

4.268.079,00
400.000,00
300.000,00
500.000,00
3.000.000,00
100.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
400.000,00
500.000,00

5.790.000,00
0,00
0,00
890.000,00
0,00
0,00
7.800.000,00
1.700.000,00
2.400.000,00
0,00

26.243.452,00
1.400.000,00
1.300.000,00
4.890.000,00
3.200.000,00
150.000,00
11.800.000,00
8.200.000,00
2.800.000,00
500.000,00

48.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000.000,00

0,00
19.875.084,00
0,00
0,00
224.916,00
20.100.000,00

0,00
0,00
2.400.000,00
16.800.000,00
0,00
19.200.000,00

48.000.000,00
19.875.084,00
2.400.000,00
16.800.000,00
224.916,00
87.300.000,00

8.022.000,00
1.436.000,00
0,00
320.000,00
30.000,00
1.700.000,00
250.000,00
1.700.000,00
350.000,00
280.000,00
650.000,00
7.000,00
200.000,00
550.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
15.000,00
180.000,00
30.000,00
10.000,00
15.000,00
0,00
0,00
70.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.022.000,00
1.436.000,00
0,00
320.000,00
30.000,00
1.730.000,00
265.000,00
2.160.000,00
380.000,00
290.000,00
665.000,00
7.000,00
200.000,00
620.000,00

15.495.000,00

0,00

0,00

15.495.000,00
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04 Сопствени приходи
07 Приходи Републике
13 Из средстава суфицита
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820

3.04
911
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
431
482
511
512

4.00
330
153
154
155
156

411
412
414
415

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "РАДОСТ"
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнада трошкова за запослене - превоз
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911
01 Приходи буџета
04 Сопствени приходи
07 Приходи од Републике
13 Из средстава суфицита
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911

СУДОВИ
ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнада трошкова запосленима - превоз

0,00
0,00
0,00
15.495.000,00

338.421,00
0,00
11.579,00
350.000,00

0,00
280.000,00
0,00
280.000,00

338.421,00
280.000,00
11.579,00
16.125.000,00

38.782.524,00
6.942.072,00
0,00
0,00
338.622,00
6.500.879,00
0,00
450.000,00
0,00
1.450.000,00
7.384.800,00
0,00
0,00
5.000.000,00
1.500.000,00

5.301.652,00
913.348,00
2.700.000,00
1.900.000,00
0,00
600.000,00
800.000,00
1.900.000,00
570.000,00
2.100.000,00
4.212.341,00
50.000,00
100.000,00
0,00
600.000,00

3.450.382,00
617.618,00

47.534.558,00
8.473.038,00
2.700.000,00
1.900.000,00
338.622,00
7.100.879,00
800.000,00
2.350.000,00
570.000,00
3.550.000,00
11.597.141,00
50.000,00
100.000,00
5.000.000,00
2.100.000,00

68.348.897,00
0,00
0,00
0,00
68.348.897,00

0,00
20.500.000,00
0,00
1.247.341,00
21.747.341,00

0,00
0,00
4.068.000,00
0,00
4.068.000,00

68.348.897,00
20.500.000,00
4.068.000,00
1.247.341,00
94.164.238,00

2.006.399,00
360.000,00
120.000,00
70.000,00

2.006.399,00
360.000,00
120.000,00
70.000,00
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157
158
159
160
161
162
163
164

421
422
423
424
425
426
482
512

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 330
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330
УКУПНИ РАСХОДИ

50.000,00
80.000,00
175.000,00
20.000,00
20.000,00
138.601,00
10.000,00
20.000,00
3.070.000,00
3.070.000,00
2.381.254.659,00

50.000,00
80.000,00
175.000,00
20.000,00
20.000,00
138.601,00
10.000,00
20.000,00
0,00
0,00
42.197.341,00

0,00
0,00
23.548.000,00

3.070.000,00
3.070.000,00
2.447.000.000,00
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ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, заједно са расходима и
издацима индиректних корисника буџета, по свим изворима финансирања ( по
РЕБАЛАНСУ – III), утврђени су у следећим износима:
Еконо.
Класи.
41
411

ОПИС
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате,додаци и накнаде запослених

412

Соци.доп.на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Средства из
Средстав из
буџета
додатних изво.
149.853.244,00
18.814.921,00
116.729.763,00
11.773.172,00

Укупна
средства
168.668.165,00
128.502.935,00

20.894.859,00

2.091.749,00

22.986.608,00

50.000,00

200.000,00

250.000,00

Социјална давања запосленим

2.170.000,00

2.750.000,00

4.920.000,00

415

Накнаде за запослене-превоз

2.820.000,00

2.000.000,00

4.820.000,00

416

638.622,00

0,00

638.622,00

417

Награде запосленима и остали
посебни расходи
Одборнички додатак

6.550.000,00

6.550.000.00

42

КОРИШ. УСЛУГА И РОБА

426.543.115,00

0,00
26.210.420,00

452.753.535,00

421

Стални трошкови

55.201.879,00

3.530.000,00

58.731.879,00

422

Трошкови путовања

2.480.000,00

1.235.000,00

3.715.000,00

423

Услуге по уговору

63.875.373,00

12.418.079,00

76.293.452,00

424

Специјализоване услуге

155.380.000,00

156.380.000,00

425

Текуће поправек и одржавање

119.192.462,00

1.000.000,00
2.410.000,00

426

Материјал
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА
СРЕД. ЗА РАД
Употреба основних средстава

30.413.401,00

5.617.341,00

36.030.742,00

0.00
0.00

50.000,00
50.000,00

50.000,00
50.000,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

19.000.000,00
4.000.000,00

0,00
0,00

19.000.000,00
4.000.000,00

101.189.000,00

0,00

101.189.000,00

97.529.000,00

0,00

97.529.000,00

3.660.000,00

0,00

3.660.000,00

57.327.300,00

0,00

57.327.300,00

40.204.500,00

0,00

40.204.500,00

43
431
44
441
444
45
4511
4512
46
4631
4632

ОТПЛАТА КАМАТА И
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖ.
Отплата камата домаћим пословним
банкама
Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним
нефина.предузећима и органи.
Капиталне субвенције јавним
нефина. предузећима и органи.
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим
нив.власти
Капитални трансфери осталим

121.602.462,00
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нивоима власти
Текући трансфери организацијама
обавезног социјалног осигурања
Капитални трансфери организациј.
обавезног социјалног осигурања
НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Накнада за соц. заш.из буџета

11.472.800,00

0,00

11.472.800,00

3.950.000,00

0,00

3.950.000,00

1.700.000,00

0,00

1.700.000,00

51.628.000,00

0,00

51.628.000,00

51.628.000,00

0,00

51.628.000,00

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

87.725.060,00

3.200.000,00

90.925.060,00

481

Дотације невладиним организ.

30.110.000,00

0,00

30.110.000,00

482

Порези, обавезне таксе и казне

1.876.000,00

3.100.000,00

4.976.000,00

483

Новч.каз.и пен.по реше.судова

4.730.000,00

100.000,00

4.830.000,00

30.009.060,00

0.00

30.009.060,00

21.000.000,00

0.00

21.000.000,00

РЕЗЕРВА

7.512.940,00

0.00

7.512.940,00

Стална буџетска резерва
Текућа буџетска резерва

1.873.180,00
5.639.760,00

0,00
0,00

1.873.180,00
5.639.760,00

ОСНОВНА СРЕДСТВА

1.476.476.000,00

17.470.000.00

1.493.946.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

1.436.980.000,00

8.800.000,00

1.445.780.000,00

512

Машине и опрема

37.180.000,00

5.300.000,00

42.480.000,00

513

Остале некретнине и опрема

66.000,00

0,00

66.000,00

515

Нематеријална имовина

2.250.000,00

2.870.000,00

5.120.000,00

523

Роба за даљу продају

0.00

500.000,00

500.000,00

61

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

0,00

0,00

611

Отплата главнице домаћим
кредиторима
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
БУЏЕТА

0,00

0,00

4641
4642
47
472

484

485
49
499111
499121
51

Накнада штете за повреде или
штете настале услед елементарних
непогода
Накнада штете за пов. или
штете нане. од стране држа.орган

2.381.254.659,00

65.745.341,00

2.447.000.000,00
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УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ-РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА
-за 2013. и 2014. годину у односу на план и индекс Врста расхода
1
411
412
413
414
415
416
417
421
422
423
424
425
426
441
444
451
463
464
472
481
482
483
484
485
499
511
512
513
515
523
611

2
Плате и додаци запослених
Соција.допр.на тер.послод.
Накнаде у натури
Социјална давања запослен.
Накнада трошкова превоза
Награде за запослене
Одборнички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржава.
Материјал
Отплата камате дом.банкама
Пратећи трош.задуживања
Субвенције
Трансфери осталим нив.влас
Tрансфери орга.обав.соци.оси
Накнада за соц.зашт. из буџе.
Дотације невла.орган.
Порези, обавезне таксе и каз.
Новчане казн.и пен.по
реш.суда
Накнада штете за повр. или
штете настала од еле.непогоде
Накнада штете за повреде или
штете нанете од
стр.држ.орган.
Средства резерве
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Роба за даљу продају
Отплата главнице
дом.банкама
УКУПНО:

2013.
3
122.234.000,00
21.882.000,00
110.000,00
3.880.000,00
3.530.000,00
963.000,00
5.500.000,00
59.984.000,00
5.370.000,00
63.802.000,00
138.038.000,00
129.180.000,00
20.694.000,00
8.000.000,00
2.500.000,00
56.390.000,00
97.190.000,00
0,00
26.016.000,00
20.054.000,00
1.833.000,00

Струк.
%
4
7.82
1.40
0.01
0.25
0.23
0.06
0.35
3.84
0.34
4.08
8.83
8.26
1.32
0.51
0.16
3.61
6.21
0,00
1.66
1.28
0.12

2014.
5
116.729.763.00
20.894.859,00
50.000,00
2.170.000,00
2.820.000,00
638.622,00
6.550.000,00
55.201.879,00
2.480.000,00
63.875.373,00
155.380.000,00
119.192.462,00
30.413.401,00
19.000.000,00
4.000.000,00
101.189.000,00
51.677.300,00
5.650.000,00
51.628.000,00
30.110.000,00
1.876.000,00

20.060.000,00

1.28

4.730.000,00

0.20

-76.42

518.000,00

0.03

30.009.060,00

1.25

5.693,25

5.500.000,00

0.35

21.000.000,00

0.88

281.82

0.43
7.512.940,00
41.19 1.436.980.000,00
0.87
37.180.000,00
0.03
66.000,00
0.06
2.250.000,00
0.00
0,00

0.32
60.35
1.56
0.00
0.09
0.00

11.15
123.08
172.12
-83.50
125.00
0.00

84.800.000,00
5.42
0,00
0.00
1.564.000.000,00 100.00 2.381.254.659,00 100.00

0.00
52.25

6.759.000,00
644.150.000,00
13.663.000,00
400.000,00
1.000.000,00
0,00

Струк. Индекс
%
5/3
6
7
4.90
-4.50
0.88
-4.51
0.00 -54.55
0.09 -44.07
0.12 -69.89
0.03 -33.68
0.27
19.09
2.32
-7.97
0.10 -53.82
2.67
0.12
6.54
12.56
5.01
-7.73
1.27
46.97
0.80 137.50
0.17
60.00
4.25
79.44
2.17 -46.83
0.24
0.00
2.17
98.45
1.27
50.14
0.08
2.35

ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
-ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА(из буџетских, сопствених и осталих извора – укупно)
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За период 01.01.2014.31.12.2014.
Расходи по
економским
класификацијама
1
411000
411000
411000
411000
Укупно за конто 411000
412000
412000
412000
412000
Укупно за конто 412000
413000
413000
413000
413000
Укупно за конто 413000
414000
414000
414000
414000
Укупно за конто 414000
415000
415000
415000
415000
Укупно за конто 415000
416000
416000
416000
416000
Укупно за конто 416000
421000
421000
421000
421000
Укупно за конто 421000
422000
422000
422000
422000
Укупно за конто 422000
423000
423000
423000
423000

Индиректни корисници

Износ у
динарима

2
01
02
03
04

3
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

4
47.534.558,00
8.022.000,00
13.679.978,00
0,00
69.236.536,00
8.473.038,00
1.436.000,00
2.466.570,00
0,00
12.375.608,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
2.700.000,00
0,00
50.000,00
480.000,00
3.230.000,00
1.900.000,00
320.000,00
600.000,00
0,00
2.820.000,00
338.622,00
30.000,00
0,00
0,00
368.622,00
7.100.879,00
1.730.000,00
8.400.000,00
13.250.000,00
30.480.879,00
800.000,00
265.000,00
1.420.000,00
0,00
2.485.000,00
2.350.000,00
2.160.000,00
26.243.452,00
7.665.000,00
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Укупно за конто 423000
424000
424000
424000
424000
Укупно за конто 424000
425000
425000
425000
425000
Укупно за конто 425000
426000
426000
426000
426000
Укупно за конто 426000
431000
431000
431000
431000
Укупно за конто 431000
444000
444000
444000
444000
Укупно за конто 444000
472000
472000
472000
472000
Укупно за конто 472000
481000
481000
481000
481000
Укупно за конто 481000
482000
482000
482000
482000
Укупно за конто 482000
483000
483000
483000
483000
Укупно за конто 483000
511000
511000
511000
511000

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

38.418.452,00
570.000,00
380.000,00
1.400.000,00
2.060.000,00
4.410.000,00
3.550.000,00
290.000,00
1.300.000,00
25.820.000,00
30.960.000,00
11.597.141,00
665.000,00
4.890.000,00
8.340.000,00
25.492.141,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
7.000,00
3.200.000,00
137.000,00
3.444.000,00
0,00
0,00
150.000,00
180.000,00
330.000,00
5.000.000,00
0,00
11.800.000,00
74.245.000,00
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Укупно за конто 511000
512000
512000
512000
512000
Укупно за конто 512000
513000
513000
513000
513000
Укупно за конто 513000
515000
515000
515000
515000
Укупно за конто 515000
523000
523000
523000
523000
Укупно за конто 523000

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01
02
03
04

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“
БИБЛИОТЕКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦ.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

УКУПНИ РАСХОДИ
ИЗДАЦИ

91.045.000,00
2.100.000,00
200.000,00
8.200.000,00
960.000,00
11.460.000,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
46.000,00
0,00
620.000,00
2.800.000,00
0,00
3.420.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
330.772.238,00

Члан 8.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија, Управи за трезор и објавити у
„Службеном листу општине Чајетин“.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-112/2014-01 од 18. септембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 60.став 2. Закона о пољопривредном земљишту ( '' Службени
гласник Републике Србије '' , број 62/06,65/08-др. Закон и 41/09 ) и члана 40 .Статута
општине Чајетина ( ''Службени лист општине Чајетина'' број 7/2008), а уз сагласност
Министарства пољопривреде и заштите животне средине , број 320-11-01359/2014-14
од 16.07.2014.године, Скупштина општине Чајетина
, на седници одржаној
18. септембра 2014.године, донела је

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2014.ГОДИНУ

I
УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите , уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Чајетина за 2014.годину, предложен
од стране Комисије за израду програма и на који је дата сагласност Министарства
пољопривреде и заштите животне средине.

II
Одлуку доставити: Општинској управи и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-99/2014-01 од 18.септембра 2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 18. септембра 2014.
године, на основу члана 40. Статута општине Чајетина (“Службени лист општине
Чајетина“, број 7/2008), а у вези са чланом 61. став 3 и чланом 64. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту ('' Службени гласник РС'' , бр. 62/06 и 65/08 – др.закон и
41/09), донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Члан 1.
Одређује се председник општине Чајетина уз сагласност Општинског већа , као
орган надлежан за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чајетина, уз
сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине, а у складу са
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Чајетина.
Члан 2.
Одређује се председник општине Чајетина уз сагласност Општинског већа , као
надлежан орган, да на основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног
надметања, коју образује Општинско веће општине Чајетина, донесе Одлуку о давању
на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини и
Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији
општине Чајетина, уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне
средине.
Члан 3.
Одредбе члана 1. и 2. ове одлуке односе се и на пољопривредно земљиште
које је, у складу са посебним законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи
се за пољопривредну производњу до привођења планираној намени, као и на
пољопривредне објекте у државној својини.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Чајетина“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-100/2014-01 од 18.септембра 2014.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 100. ст. 4. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“
бр. 135/04, 36/2009, 36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон), члана 7. Одлуке о
отварању буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Чајетина („Сл. лист
Општине Чајетина“, бр. 8/11), члана 40. став 7. Статута Општине Чајетина („ Службени
лист Општине Чајетина“ ,број 7/2008) и сагласности Министарства пољопривреде и
животне средине , бр. 401-00-01156/2014-17 од 01.августа 2014. године,
Скупштина Општине Чајетина на седници одржаној 18. септембра 2014. године,
донела је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2014. годину
1.
Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине, планираних у буџету Општине Чајетина за 2014.
годину.
2.
За реализацију Програма планирају се средства остварена у износу од
1.000.000,00 динара и то:
- Апропријација обезбеђених у оквиру буџета Општине Чајетина, за текућу годину
........................................................................................................................ 1.000.000,00 дин.
3.
Средства Фонда из тачке 2. овог Програма користиће се наменски за
финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите
животне средине.
4.
Средства ће се користити на следећи начин:
424 - Специјализоване услуге у износу од 400.000,00 дин.
а)
Испитивање
алергеног
полена
на
територији
Општине
Чајетина
........................................................................................................................... 400.000,00 дин.
423 - Услуге по уговору у износу од 600.000,00 дин.
а)
Образовне активности и едукација у области ,,Заштита животне средине и
туризам''............................................................................................................ 400.000,00 дин.
У циљу подизања нивоа образовања, јачање свести и популаризација заштите
животне средине, Општинска управа ће опредељеним средствима самостално или у
сарадњи са другим субјектима организовати или учествовати у предавањима,
семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама из области заштите и унапређења
животне средине и обележавању значајних датума и догађаја, као што су: едукација
ученика основних школа путем предавања као и израде пропагандног материјала,
сајмови екологије, обележавање светског дана животне средине и других значајних
датума и догађаја, сајмови здраве хране, трибине, ауторски хонорари или уговори о
делу и друге активности.
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања
јавности о стању животне средине, јавности рада Општинске управе и јачања свести о
значају заштите животне средине наставиће се са ажурирањем интернет странице
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Општине Чајетина у делу Заштита животне средине и истовремено ће се радити на
обавештавању јавности о стању животне средине путем средстава информисања.
б) Програми и пројекти заштите и развоја заштићених природних добара понуђени од
стране
управљача
или
организације
за
заштиту
природе
........................................................................................................................... 150.000,00 дин.
На територији Општине Чајетина до сада су проглашена следећа заштићена
природна добра:
- резерват „Парк шума“,
-

три стабла црног бора,

-

споменик природе „Стопића пећина“
Средстава се издвајаљу у циљу заштите и развоја заштићених природних добара.

в) Остале услуге по уговору ........................................................................ 50.000,00 дин.
5.
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се
у зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о отварању
буџетском фонду за заштиту животне средине Општине Чајетина. Уколико се приходи
не остварују у планираном износу Председник Општине донеће Одлуку за приоритетне
активности на предлог Општинског Већа.
6.
Општинска управа ће финансирати пројекте на основу уговора или споразума о
финансирању.
7.
Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају за износ донација и
прихода из других извора, која ће се користити у складу са овим програмом.
8.
Пријаве пројекта за финансирање достављаће се Општинској управи, а комисија
коју формира начелник општинске управе Чајетина ће вршити избор програма и
пројеката ако су у сагласности са предложеним програмом коришћења средстава за
2014. годину. Комисија за избор програма биће састављена од три члана.
9.
Стручне и административно техничке послове за реализацију програма и
пројеката, као и надзор над извршавањем уговорених обавеза спроводи Одсек за
привреду и привредни развој и Одсек за финансије.
10. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у'' Службеном листу
Општине Чајетина''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-101 /2014 -01 од 18. септембра 2014.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 43. став 6. и 7. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ ,
број 36/09 и 88/10), Локалног плана управљања отпадом на територији општине
Чајетина („Службени лист Општине Чајетина“ , број 9/2010) и члана 40. тачка 7.
Статута општине Чајетина („Службени лист Општине Чајетина“, број 7/2008)
Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 18.септембра 2014. године,
донела је

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА ПРИМАРНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ
ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Члан 1.
Одлуком о успостављању система примарне селекције отпада на територији
општине Чајетина (у даљем тексту: Општина) Скупштина општине Чајетина утврђује
обавезу увођења примарне секције отпада на његовом настанку за сва физичка и правна
лица на својој територији.
Члан 2.
Примарна селекција отпада врши се раздвајањем отпада из домаћинстава на тзв.
„суви“ (у даљем тексту: суви) и „мокри“ отпад (у даљем тексту: мокри).
Суви отпад подразумева папир, картон, тетра пак, новине, пластику (ПЕТ, кесе,
играчке и остала пластика), текстил, обућу , металну амбалажу (лименке, конзерве и
слично) и стаклену амбалажу.
Мокри отпад подразумева преостали неопасни отпад.
Члан 3.
Селектовани отпад на суву и мокру фракцију даље се одлаже у за то посебно
намењене контејнере.
Селектована мокра фракција отпада одлаже се у сиве контејнере.
Селектована сува фракција отпада одлаже се у зелене контејнере.
Члан 4.
Систем примарне селекције успоставља се фазно на територији Општине.
Даном ступања ове одлуке на снагу, примарна селекција уводи се на територији
МЗ „Чајетина“ и територији МЗ „Златибор“, изузев викенд насеља која се налазе у
оквиру исте.
У викенд насељима Смиљански закос, Водице, Царево поље, Рибница, затим МЗ
„Мачкат“, МЗ „Крива река“, МЗ „Даутовац“, МЗ „Сирогојно“, МЗ „Шљивовица“, МЗ
„Семегњево“, МЗ „Бранешци“, МЗ „Доброселица“ и МЗ“Љубиш“ примарна селекција
се уводи од 1. јануара 2017. године.
У осталим месним заједницама Општине примарна селекција отпада уводи се од
1. јануара 2019. године.
Члан 5.
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За непоштовање ове одлуке примењују се казнене одредбе Закона којим се
регулише област управљања отпадом на територији Републике Србије.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Чајетина“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-102/2014-01 од 18.септембра 2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 32. став1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени
гласник РС'' број 129/2007) и члана 40.став 1. тачка 10. Статута општине Чајетина
( ''Службени лист општине Чајетина '', број 7/2008 ) , Скупштина општине Чајетина, на
седници одржаној 18.септембра 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ О
ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
'' ЗЛАТИБОР'' ИЗ ЗЛАТИБОРА

I
ИМЕНУЈЕ СЕ АРСЕН ЂУРИЋ из Златибора за директора Туристичке
организације '' Златибор'' из Златибора , даном доношења овог решења на мандатни
период од четири године.

II
Решење доставити: именованом, Туристичкој организацији '' Златибор'' из
Златибора и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-103/2014-01 од 18.септембра 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) и члана 40.став 1. тачка 10. Статута општине Чајетина
( ''Службени лист општине Чајетина '' број 7/2008 ), Скупштина општине Чајетина, на
седници одржаној 18.септембра 2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ИМЕНУЈЕ

СЕ СНЕЖАНА ЂЕНИЋ из Златибора за директора

Библиотеке ''Љубиша Р. Ђенић'' из Чајетине ,
мандатни период од четири године.

даном доношења овог решења, на

II
Решење доставити: именованој, Библиотеци ''Љубиша Р. Ђенић''
Општинског већа.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-104/2014-01 од 18.септембра 2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић

и архиви
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Број: 463-61/2014-02
На основу члана 97. став 4. и 7. у вези са чланом 96. ст.10.т.3. 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 18.септембра 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Привредном друштву „МАЈУР“ Д.О.О. из Суботице, ул.Едвина Здовца бр.4,
ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини непосредном погодбом, ради
исправке граница суседних катастарских парцела у складу са пројектом
препарцелације, и то:
- део катастарске парцеле број 4577/1 КО Чајетина, који се припаја
новоформираној грађевинској парцели бр.1, у површини од 221м2, у оквиру аналитичко
геодетских тачака 1,2,3,4,6, па новоформира грађевинска парцела има површину 734м2,
за износ накнаде од 6.409.000,00 динара (словима: шест милиона четиристо девет
хиљада динара).
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта
чијем је закључењу са општином Чајетина подносиоц захтева дужан да приступи у
року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се да је одустао од
захтева да му 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.
Образложење
Наведено привредно друштво се обратило Скупштини општине Чајетина
захтевом за отуђење грађевинског земљишта ближе описаног у изреци овог решења,
непосредном погодбом, а ради исправке граница суседних катастарских парцела на
основу пројекта препарцелације.
У поступку по поднетом захтеву, утврђено је следеће:
- да је подносилац захтева власник изграђеног грађевинског земљишта означеног
као катастарска парцела број 4577/486 КО Чајетина, у површини од 513м2, у насељеном
месту Златибор,
- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у јавној
својини, означеног као катастарска парцела број 4577/1 КО Чајетина,
- да је на захтев овде подносиоца пројектом препарцелације наведених
катастарских парцела, потврђеним под бројем 350-114/2014-03 од 18. августа
2014.године, урађеним у складу са Планом генералне регулације насељеног места
Чајетина (седиште општине) са насељеним местом Златибор – I фаза („Сл.лист општине
Чајетина“, бр.2/2012), формирана једна катастарска парцела која испуњава услове
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грађевинске парцеле, припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећој
грађевинској парцели подносиоца захтева, како је то ближе описано у тачки 1. овог
решења, па ће новоформирана грађевинска парцела по припајању имати укупну
површину од 734м2,
- 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
464-08-97/2014 Г4А0Е од 26.08.2014.године, од 29.000,00 динара по метру квадратном,
односно 6.409.000,00 динара за отуђену површину од 221м2.
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 исправке граница
суседних катастарских парцела, које отуђење је 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: 463-61/2014-02 од 18.септембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Број: 463-60/2014-02
На основу члана 97. став 4. и 7. у вези са чланом 96. ст.10.т.3. 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 18. септембра 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Велимиру Дивнићу из Златибора, ул. Јованке Јефтановић 41, ОТУЂУЈЕ СЕ
грађевинско земљиште у јавној својини непосредном погодбом, ради исправке граница
суседних катастарских парцела у складу са пројектом препарцелације, и то:
- део катастарске парцеле број 4577/1 КО Чајетина, са ознаком Део „Б“, који се
припаја грађевинској парцели ГП1, у површини од 283м2, у оквиру аналитичко
геодетских тачака 2,3,4,5,6,7,15,16 и 11, па грађевинска парцела ГП1 („А“+“Б“) има
укупно 672м2,
за износ накнаде од 8.207.000,00 динара (словима: осам милиона двеста седам
хиљада динара).
2. На основу пројекта препарцелације, грађевинско земљиште у власништву
Велимира Дивнића, део кат. парцеле број 4577/180 КО Чајетина, означен као Део „Д“,
површине 11м2, које остаје изван граница новоформиране грађевинске парцеле и
припаја се суседном грађевинском земљишту у јавној својини КП1 у оквиру
аналитичко геодетских тачака 12,13 и 14, општина Чајетина ће прибавити у јавну
својину од именованог по тржишној цени тог земљишта, од 319.000,00 динара, што ће
се регулисати закључењем уговора из тачке 3. овог решења.
3. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта
чијем је закључењу са општином Чајетина подносиоц захтева дужан да приступи у
року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се да је одустала од
захтева да му се наведено земљиште отуђи и ово решење ће се поништити.
4. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава се у Суду, а трошкови овере
падају на терет овде подносиоца захтева.
5. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина.
6. Ово решење је коначно у управном поступку.
Образложење
Именовано лице се обратило Скупштини општине Чајетина захтевом за отуђење
грађевинског земљишта ближе описаног у изреци овог решења, непосредном погодбом,
а ради исправке граница суседних катастарских парцела на основу пројекта
препарцелације.
У поступку по поднетом захтеву, утврђено је следеће:
- да је подносилац захтева власник изграђеног грађевинског земљишта
означеног као катастарска парцела број 4577/180 КО Чајетина, у површини од 400м2, у
насељеном месту Златибор,
- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у јавној
својини, означеног као катастарска парцела број 4577/1 КО Чајетина,
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- да је на захтев овде подносиоца пројектом препарцелације наведених
катастарских парцела, потврђеним под бројем 350-59/14-03 од 28.маја 2014.године,
урађеним у складу са Планом генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште
општине) са насељеним местом Златибор – I фаза („Сл.лист општине Чајетина“,
бр.2/2012), формирана једна катастарска парцела која испуњава услове грађевинске
парцеле, припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећој грађевинској
парцели подносиоца захтева, како је то ближе описано у тачки 1. овог решења, при
чему се део постојеће грађевинске парцеле од 11м2 припаја суседном грађевинском
земљишту у јавној својини, како је то ближе описано у тачки 2. решења, па ће
новоформирана грађевинска парцела имати укупну површину од 672м2,
- да се описано грађевинско земљиште овим решењем отуђује из јавне својине
и прибавља у јавну својину по тржишним условима, у складу са законом, у ком смислу
је тржишна вредност земљишта утврђена на основу процене Пореске управеЕкспозитура у Чајетини, број 464-08-96/2014 Г4А0Е од 26.08.2014.године, од 29.000,00
динара по метру квадратном, односно 8.207.000,00 динара за отуђену површину од
283м2, а 319.000,00 динара за површину од 11м2 која се прибавља у јавну својину.
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 исправке граница
суседних катастарских парцела, које отуђење је 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: 463-60/2014-02 од 18.септембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Број: 463-57/2014-02
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 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 18. септембра 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини непосредном погодбом,
ради исправке граница суседних катастарских парцела и формирања заједничке
грађевинске парцеле спајањем постојећих катастарских парцела, у складу са пројектом
препарцелације, број 350-00105/2014-03 од 04.08.2014.године, и то:
а) Маријани Ђенић Асси из Златибора, Караула бб и Раску Плескоњићу из
Београда, ул. Билећка 30/9, сувласницима изграђеног грађевинског земљишта на
кат.парцели број 4615/52 КО Чајетина,
- део катастарске парцеле број 4615/2 КО Чајетина, површине 58 м2, који се
припаја новоформираној грађевинској парцели ГП, дефинисаној тачкама
1,2,3,4,5,6,20,19,16,17,18, па та парцела има укупну површину 93м2,
за износ накнаде од 2.088,000,00 динара (словима: два милиона осамдесет осам
хиљада динара) и
б) Рајки Јеремић из Златибора, ул. Рујно 156 и Раску Плескоњићу из Београда,
ул. Билећка 30/9, сувласницима изграђеног грађевинског земљишта на кат.парцели број
4615/53 КО Чајетина,
- део катастарске парцеле број 4615/2 КО Чајетина, укупне површине 71м2
(П'=38м2 и П“=33м2), који се припаја новоформираној грађевинској парцели ГП,
дефинисаној тачкама 6,7,21,22,23,13,14,15,16,19,20, па та парцела има укупну
површину 100м2,
за износ накнаде од 2.556.000,00 динара (словима: два милиона петсто педесет
шест хиљада динара).
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта
чијем су закључењу са општином Чајетина подносиоци захтева дужни да приступе у
року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се да су одустали од
захтева да им 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.
Образложење
Маријана Ђенић Асси и Рајка Јеремић, чији је пуномоћник Небојша Јеремић из
Златибора, Рујно 156 и Раско Плескоњић из Београда, Билећка 30/9 су се обратили
Скупштини општине Чајетина заједничким захтевом за отуђење грађевинског
земљишта ближе описаног у изреци овог решења, непосредном погодбом, а ради
исправке граница суседних катастарских парцела на основу пројекта препарцелације.
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У поступку по поднетом захтеву, утврђено је следеће:
- да су Маријана Ђенић Асси и Раско Плескоњић сувласници са подједнаким
обимом удела од по 1/2 изграђеног грађевинског земљишта означеног као кат.парцела
број 4615/52, КО Чајетина, површине 35м2,
- да су Рајка Јеремић и Раско Плескоњић сувласници са подједнаким обимом
удела од по 1/2 изграђеног грађевинског земљишта означеног као кат.парцела број
4615/53, КО Чајетина, површине 29м2,
- да су Раско Плескоњић и Катарина Ћирковић сувласници са подједнаким
обимом удела од по 1/2 изграђеног грађевинског земљишта означеног као кат.парцела
број 4615/8, КО Чајетина, површине 139м2,
- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у јавној
својини, означеног као катастарска парцела број 4615/2 КО Чајетина,
- да је на захтев именованих лица, као сувласника описаног грађевинског
земљишта, пројектом препарцелације катастарских парцела, потврђеним под бројем
350-00105/2014-03 од 04.08.2014.године, а урађеним у складу са Планом детаљне
регулације за Тржни центар Златибор („Сл.лист општине Чајетина“, бр. 2/2012 и
12/2013 – измена и допуна), формирана заједничка катастарска парцела која испуњава
услове грађевинске парцеле, спајањем кат.парцела број 4615/52, 4615/53 и 4615/8 и
припајањем грађевинског земљишта у јавној својини, како је то ближе описано у тачки
1. овог решења, па ће новоформирана заједничка грађевинска парцела имати укупну
површину од 332м2,
- да се описано грађевинско земљиште овим решењем отуђује из јавне својине
по тржишним условима, у складу са законом, где је тржишна вредност грађевинског
земљишта утврђена на основу процене Пореске управе-Експозитура у Чајетини, број
464-08-88/2014 Г4А0Е од 14.8.2014.године, према којој земљиште у екстра зони, у којој
се налази ово описано, вреди 36.000 динара по метру квадратном.
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 исправке граница
суседних катастарских парцела, које отуђење је 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: 463-57/2014-02 од 18. септембра 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић

'' Службени лист општине Чајетина'', број 9/2014 19. септембар 2014 . године

12
Број: 463-55/2014-02
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 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 18. септембра 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Привредном друштву „Златиборац“ д.о.о. Београд, ул. Мојковачка 58,
ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини непосредном погодбом, ради
исправке граница суседних катастарских парцела у складу са пројектом
препарцелације, у КО Мачкат, и то:
- катастарска парцела број 452/143, у површини од 93м2, која се припаја
новоформираној грађевинској парцели бр.1., у оквиру АГТ 7,8,9,10,37, па
новоформирана парцела има укупну површину 4.26.89ха и
- део катастарске парцеле број 460/2, који се припаја новоформираној
грађевинској парцели бр.2. у површини од 842м2, у оквиру АГТ 40,41,42,43,44,45, па
новоформирана парцела има укупну површину 0.33.13ха,
све за износ накнаде од 181.390,00 динара (словима: сто осамдесет једна хиљада
триста деведесет динара).
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта
чијем је закључењу са општином Чајетина подносиоц захтева дужан да приступи у
року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се да је одустао од
захтева да му 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.
Образложење
Привредно друштво „Златиборац“ д.о.о. Београд, чији је пуномоћник Слободан
Јовичић из Ужица, Ужичке републике 115, се обратило Скупштини општине Чајетина
захтевом за отуђење грађевинског земљишта ближе описаног у изреци овог решења,
непосредном погодбом, а ради исправке граница суседних катастарских парцела на
основу пројекта препарцелације.
У поступку по поднетом захтеву, утврђено је следеће:
- да је подносилац захтева власник грађевинског земљишта на катастарским
парцелама број 452/123, у површини од 4.25.96ха и 460/1, у површини од 0.24.71ха, КО
Мачкат,
- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у јавној
својини на катастарским парцелама број 452/143, у површини од 93м2 и 460/2, у
површини од 1.218м2, КО Мачкат,
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- да су на захтев овде подносиоца пројектом препарцелације наведених
катастарских парцела, потврђеним под бројем 350-43/2014-03 од 24.07.2014.године,
урађеним у складу са Просторним планом општине Чајетина („Сл.лист општине
Чајетина“, бр. 10/2010), формиране катастарске парцеле које испуњавају услове
грађевинске парцеле, припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећим
грађевинским парцелама подносиоца захтева, 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
035-464-94-00-0090/2014 Д4А0Е од 13.08.2014.године, од 194,00 динара по метру
квадратном, односно 181.390,00 динара за отуђену површину од укупно 935м2.
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 исправке граница
суседних катастарских парцела, које отуђење је 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: 463-55/2014-02 од 18.септембра 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Број: 463-56/2014-02
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 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 18. септембра 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Миломиру Стојановићу из Мачката, ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у
јавној својини непосредном погодбом, ради исправке граница суседних катастарских
парцела у складу са пројектом препарцелације, у КО Мачкат, и то:
- део катастарске парцеле број 1378/4, у површини од 23м2, која се припаја
новоформираној грађевинској парцели бр. 1., у оквиру АГТ 1,36,48, па новоформирана
парцела има укупну површину 1.06.92х,
- део катастарске парцеле број 1378/4, у површини од 119м2, која се припаја
новоформираној грађевинској парцели бр. 2., у оквиру АГТ 1,2,3,33,36, па
новоформирана парцела има укупну површину 0.08.00 ха,
- катастарска парцела број 452/146, који се припаја новоформираној грађевинској
парцели бр. 3. у површини од 217м2, у оквиру АГТ 4,5,6,7,8,9,73,72,33, па
новоформирана парцела има укупну површину 1.09.15ха,
- катастарска парцела број 452/144, која се припаја новоформираној грађевинској
парцели бр. 4. у површини од 31м2, у оквиру АГТ 62,63,64,70,71 и
- катастарска парцела број 452/145, која се припаја новоформираној грађевинској
парцели бр. 4. у површини од 100м2, у оквиру АГТ 56,57,58,69, па новоформирана
грађевинска парцела бр. 4. има укупну површину 0.63.13ха,
све за износ накнаде од 95.060,00 динара (словима: деведесет пет хиљада шездесет
динара).
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта
чијем је закључењу са општином Чајетина подносиоц захтева дужан да приступи у
року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се да је одустао од
захтева да му 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.
Образложење
Миломир Стојановић се обратио Скупштини општине Чајетина захтевом за
отуђење грађевинског земљишта ближе описаног у изреци овог решења, непосредном
погодбом, а ради исправке граница суседних катастарских парцела на основу пројекта
препарцелације.
У поступку по поднетом захтеву, утврђено је следеће:
- да је подносилац захтева власник грађевинско земљишта на катастарским парцелама
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број 624/1, у површини од 0.43.65ха, 628/1, у површини од 0.29.09 ха, 628/2, у
површини од 0.77.89 ха, 627/2, у површини од 1.07.38ха, 627/1, у површини од
0.06.12ха и 452/43, у површини од 0.18.17ха, све КО Мачкат, у Мачкату,
- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у јавној својини на
катастарским парцелама број 452/144, 452/145, 452/146 и 1378/4, све КО Мачкат,
- да су на захтев овде подносиоца пројектом препарцелације наведених катастарских
парцела, потврђеним под бројем 350-54/2014-03 од 24.07.2014.године, урађеним у
складу са Просторним планом општине Чајетина („Сл.лист општине Чајетина“, бр.
10/2010), формиране катастарске парцеле које испуњавају услове грађевинске парцеле,
припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећим грађевинским
парцелама подносиоца захтева, како је то ближе описано у тачки 1. овог решења,
- да се описано грађевинског 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
035-464-94-00-0091/2014 Д4А0Е од 13.08.2014.године, од 194,00 динара по метру
квадратном, односно 95.060,00 динара за отуђену површину од укупно 490 м2.
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 исправке граница суседних
катастарских парцела, које отуђење је 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: 463-56/2014-02 од 18.септембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Број: 463-23/2014-02
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 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 18.септрембра 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Снежани Драшковић из Ужица, ул. Радована Драговића 62, ОТУЂУЈЕ СЕ
грађевинско земљиште у јавној својини непосредном погодбом, у складу са пројектом
препарцелације катастарских парцела, а ради прибављања грађевинске дозволе за
бесправно саграђен објекат и то:
- део катастарске парцеле број 4548/46 КО Чајетина, површине 169м2,
за износ од 3.887.000,00 динара (словима: три милиона осамстотина осамдесет седам
динара).
2. На основу пројекта препарцелације, право својине које има Снежана Драшковић
на грађевинском земљишту представљеном као део катастарске парцеле број 4548/6 у
површини од 33 м2 и део катастарске парцеле број 4548/45 у површини од 106м2, КО
Чајетина, општина Чајетина ће прибавити у јавну својину ради припајања суседној
катастарској парцели број 4548/5 КО Чајетина, за износ од 3.887.000,00 динара, у који
износ је подносиоцу захтева урачуната накнада за површину грађевинског земљишта од
30 м2, коју је Служба за катастар непокретности умањила од првобитне кат.парцеле
број 4548/6, у примени ДКП-а за КО Чајетина, односно превођењем постојећег
аналогног катастарског плана у дигитални облик без измене постојеће границе на
терену.
3. Подносилац захтева је дужна да приступи и закључи уговор са општином у
року од 30 дана од коначности решења, а у противном ово решење ће се поништити.
Због једнаких износа накнаде грађевинског земљишта из тачке 1. и 2. овог
решења, међусобна потраживања по том основу се међу носиоцима права својине могу
уговором компензовати.
4. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава се у Суду, а трошкови овере
падају на терет овде подносиоца захтева.
5. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина.
6. Ово решење је коначно у управном поступку
Образложење
Именована се преко пуномоћника Дубравка Кутлешића из Чајетине обратила
Скупштини општине Чајетина захтевом за отуђење грађевинског земљишта ближе
описаног у изреци овог решења, непосредном погодбом, а ради прибављања
грађевинске дозволе за бесправно саграђен објекат.
У поступку по поднетом захтеву, утврђено је следеће:
- да је подносилац захтева власник грађевинског земљишта у КО Чајетина, означеног
као кат.парцела број 4548/6, површине 224м2 и кат. парцеле број 4548/45, површине 146 м2,
укупно 370 м2,
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- да је подносилац захтева стекла и имала уписано право својине на овом грађевинском
земљишту у површини од 400 м2, али јој је та површина умањена за 30 м2 од стране Службе за
катастар непокретности, у примени ДКП-а за КО Чајетина, односно превођењем постојећег
аналогног катастарског плана у дигитални облик без измене постојеће границе на терену, при
чему подносиоцу захтева на име умањења није плаћена накнада,
- да је подносилац захтева изградњом објекта захватила и суседно грађевинско
земљиште у јавној својини општине Чајетина, део катастарске парцеле број 4548/46 КО
Чајетина, око чега је поднела захтев за легализацију надлежном органу општинске управе,
- да је у поступку легализације, на основу потврђеног пројекта препарцелације
катастарских парцела, решењем Општинске управе Чајетина, број 463-61/2013-02 од 16. јануара
2014. године, подносиоцу захтева утврђено земљиште за редовну употребу објекта и
формирана нова грађевинска парцела, од дела постојеће катастарске парцеле број 4548/6,
површине 191м2 и дела катастарске парцеле број 4548/45, површине 40м2, као и од катастарске
парцеле број 4548/46, површине 169м2, која је у јавној својини, па је тиме фактички
успостављена првобитна површина грађевинске парцеле подносиоца захтева од 400м2,
- да је препарцелацијом катастарских парцела део грађевинског земљишта подносиоца
захтева у укупној површини од 139 м2, припојен суседном грађевинском земљишту у јавној
својини са катастарским бројем парцеле 4548/5.
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. Закона, грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити или
дати у закуп непосредном погодбом, по тржишној цени земљишта, ради прибављања
грађевинске дозволе за бесправно саграђен објекат.
У смислу члана 29. Закона о јавној својини, када се непокретност прибавља у јавну
својину а да се не ради о поклону или бестеретном правном послу, то се такође чини по
тржишној цени.
У примени ових наведених законских прописа, у конкретном случају је тржишна
вредност грађевинског земљишта утврђена на основу прибављеног извештаја од Пореске
управе-Експозитура у Чајетини, број 464-08-29/2014Г4А0Е од 07.03.2014.године, према ком је
то земљиште процењено да вреди 23.000,00 динара по метру квадратном.
С тим у вези, подносилац захтева би за отуђено грађевинско земљиште из тачке 1. овог
решења имала да општини плати износ 3.887.000,00 динара. С друге стране, исто толики износ
би општина имала да плати подносиоцу захтева за грађевинско земљиште из тачке 2. решења,
које би прибавила у јавну својину, у који износ је урачуната и накнада за површину од 30м2
умањена по основу ДКП-а а неплаћена власнику, па би се уговором ти једнаки износи накнаде
компензовали.
На основу свега изнетог, Скупштина општине Чајетина је као надлежни орган, 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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 463-23/2014-02 од 18.септембра 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Број: 463-65/2014-02
На основу члана 97. став 4. и 7. у вези са чланом 96. ст.10.т.3. 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 18.септембра 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Милутину Филиповићу из Ужица, ул. Златиборска 35, ОТУЂУЈЕ СЕ
грађевинско земљиште у јавној својини непосредном погодбом, ради исправке граница
суседних катастарских парцела у складу са пројектом препарцелације, и то:
- део катастарске парцеле број 4577/1 КО Чајетина, површине 186м2, који се
припаја грађевинској парцели бр. 1, у оквиру аналитичко геодетских тачака
1,2,3,4,5,6,7,8,9,16,15,12,13,14, па новоформирана грађевинска парцела има укупно
954м2,
за износ накнаде од 4.278.000,00 динара (словима: четири милиона двеста
седамдесет осам хиљада динара).
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта
чијем је закључењу са општином Чајетина подносиоц захтева дужан да приступи у
року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се да је одустао од
захтева да му 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.
Образложење
Именовано лице се обратило Скупштини општине Чајетина захтевом за отуђење
грађевинског земљишта ближе описаног у изреци овог решења, непосредном погодбом,
а ради исправке граница суседних катастарских парцела на основу пројекта
препарцелације.
У поступку по поднетом захтеву, утврђено је следеће:
- да је подносилац захтева власник изграђеног грађевинског земљишта означеног
као катастарска парцела број 4577/92 КО Чајетина, у површини од 768м2, у насељеном
месту Златибор,
- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у јавној
својини, означеног као катастарска парцела број 4577/1 КО Чајетина,
- да је на захтев овде подносиоца пројектом препарцелације наведених
катастарских парцела, потврђеним под бројем 350-122/2014-03 од 5.септембра
2014.године, урађеним у складу са Планом генералне регулације насељеног места
Чајетина (седиште општине) са насељеним местом Златибор – I фаза („Сл.лист општине
Чајетина“, бр.2/2012), формирана једна катастарска парцела која испуњава услове
грађевинске парцеле, припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећој
грађевинској парцели подносиоца захтева, како је то ближе описано у тачки 1. овог
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решења, па ће новоформирана грађевинска парцела по припајању имати укупну
површину од 954м2,
- 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
464-08-00104/2014 Г4А0Е од
9.9.2014.године, од 23.000,00 динара по метру
квадратном, односно 4.278.000,00 динара за отуђену површину од 186м2.
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 исправке граница
суседних катастарских парцела, које отуђење је 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: 463-65/2014-02 од 18.септембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Број: 463-64/2014-02

На основу члана 97. став 4. и 7. у вези са чланом 96. ст.10.т.3. 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 18. септембра 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. „Текстил“-у доо Ужице, ул. Бањичка бб и „Кон-тек“-у Ужице, ул. Градска 36,
ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини непосредном погодбом, ради
исправке граница суседних катастарских парцела у складу са пројектом
препарцелације, и то:
- део катастарске парцеле број 4577/5 КО Чајетина, који се припаја новоформираној
грађевинској парцели бр.1, у површини од 179м2, у оквиру аналитичко геодетских
тачака 3,4,5,9, па новоформира грађевинска парцела има површину 966м2,
за износ накнаде од 4.117.000,00 динара (словима: четири милиона сто
седамнаест хиљада динара).
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта
чијем су закључењу са општином Чајетина подносиоци захтева дужни да приступе у
року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се да су одустали од
захтева да им 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.
Образложење
Подносиоци, као сувласници грађевинског земљишта су захтевом тражили да им
се отуђи грађевинско земљиште ближе описано у изреци овог решења, непосредном
погодбом, а ради исправке граница суседних катастарских парцела на основу пројекта
препарцелације.
У поступку по поднетом захтеву, утврђено је следеће:
- да су подносиоци захтева сувласници изграђеног грађевинског земљишта
означеног као катастарска парцела број 4577/44 КО Чајетина, у површини од 787м2, са
подједнаким обимом удела од по ½,
- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у јавној
својини, означеног као катастарска парцела број 4577/5 КО Чајетина,
- да је на захтев овде подносиоца пројектом препарцелације наведених
катастарских парцела, потврђеним под бројем 350-00101/2014-03 од 26.08.2014.године,
урађеним у складу са Планом генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште
општине) са насељеним местом Златибор – I фаза („Сл.лист општине Чајетина“,
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бр.2/2012), формирана једна катастарска парцела која испуњава услове грађевинске
парцеле, припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећој грађевинској
парцели подносиоца захтева, како је то ближе описано у тачки 1. овог решења, па ће
новоформирана грађевинска парцела по припајању имати укупну површину од 966 м2,
- 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
464-08-00103/2014 Г4А0Е од
9.9.2014.године, од 23.000,00 динара по метру
квадратном, односно 4.117.000,00 динара за отуђену површину од 179 м2.
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 исправке граница
суседних катастарских парцела, које отуђење је 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: 463-64/2014-02 од 18.септембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Број: 463-62/2014-02
На основу члана 97. став 4. и 7. у вези са чланом 96. ст.10.т.3. 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 одржаноj 18.септембра 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Јелици Полић из Панчева, ул. Светог Саве 26 и Саву Полић из Херцег Новог,
ул. Саве Илића 10, ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини непосредном
погодбом, ради исправке граница суседних катастарских парцела у складу са пројектом
препарцелације, и то:
- део катастарске парцеле број 4586/98 КО Чајетина, у површини од 82м2, који се
припаја новоформираној грађевинској парцели ГП, па ће новоформирана грађевинска
парцела имати укупно 708м2,
за износ накнаде од 820.000,00 динара (словима: осамстодвадесетхиљада динара).
2. На основу пројекта препарцелације, грађевинско земљиште у власништву
именованих подносиоца захтева, део кат. парцеле број 4586/69 КО Чајетина, површине
40м2, које остаје изван граница новоформиране грађевинске парцеле и припаја се
суседном грађевинском земљишту у јавној својини, општина Чајетина ће прибавити у
јавну својину од власника по тржишној цени тог земљишта, од 400.000,00 динара, што
ће се регулисати закључењем уговора из тачке 3. овог решења.
3. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта
чијем су закључењу са општином Чајетина подносиоци захтева дужни да приступе у
року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се да су одустали од
захтева да му се наведено земљиште отуђи и ово решење ће се поништити.
4. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава се у Суду, а трошкови овере
падају на терет овде подносиоца захтева.
5. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина.
6. Ово решење је коначно у управном поступку.
Образложење
Именована лица су се обратила Скупштини општине Чајетина захтевом за
отуђење грађевинског земљишта ближе описаног у изреци овог решења, непосредном
погодбом, а ради исправке граница суседних катастарских парцела на основу пројекта
препарцелације.
У поступку по поднетом захтеву, утврђено је следеће:
- да су подносиоци захтева власници изграђеног грађевинског земљишта
означеног као катастарска парцела број 4586/69 КО Чајетина, у површини од 667м2, у
насељеном месту Златибор,
- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у јавној
својини, означеног као катастарска парцела број 4586/98 КО Чајетина, површине 380м2,
- да је на захтев овде подносиоца пројектом препарцелације наведених
катастарских парцела, потврђеним под бројем 350-00116/14-03 од 27.8.2014.године,
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урађеним у складу са Планом генералне регулације насељеног места Чајетина
(седиште општине) са насељеним местом Златибор – I фаза („Сл.лист општине
Чајетина“, бр.2/2012), формирана једна катастарска парцела која испуњава услове
грађевинске парцеле и то тако што се постојећој катастарској парцели подносиоца
захтева припаја грађевинско земљиште у јавној својини, како је то ближе описано у
тачки 1. овог решења, док се део постојеће грађевинске парцеле од 40м2 припаја
суседном грађевинском земљишту у јавној својини, како је то ближе описано у тачки 2.
решења, па ће новоформирана грађевинска парцела имати укупну површину од 708м2,
- да се описано грађевинско земљиште овим решењем отуђује из јавне својине
и прибавља у јавну својину по тржишним условима, у складу са законом, у ком смислу
је тржишна вредност земљишта утврђена на основу процене Пореске управеЕкспозитура у Чајетини, број 464-08-00-102/2014 Г4А0Е од 8.9.2014.године, од
10.000,00 динара по метру квадратном, односно 820.000,00 динара за отуђену
површину од м2, а 400.000,00 динара за површину од 40м2 која се прибавља у јавну
својину.
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 исправке граница
суседних катастарских парцела, које отуђење је 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: 463-62/2014-02 од 18.септембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 27. ст. 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
број 72/2011 и 88/2013) у вези са чланом 96. ст. 10. т. 3. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009 и 81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011 и 121/2012 - у даљем тексту: Закон) и члана 40. ст. 7. Статута општине Чајетина
( „Службени лист општине Чајетина“, број 7/2008), Скупштина општине Чајетина, на
седници од 18. септембра 2014. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНОГ
ПРИКЉУЧКА НА МАГИСТРАЛНИ ПУТ УЖИЦЕ-НОВА ВАРОШ КОД
НАДВОЖЊАКА НА ПАЛИСАДУ
1. Да се у корист општине Чајетина прибави у јавну својину грађевинско
земљиште, непосредном погодбом, ради изградње саобраћајног прикључка на
магистрални пут Ужице-Нова Варош, код надвожњака на Палисаду, у складу са
пројектом парцелације катастарске парцеле број 4456/7 КО Чајетина, потврђеним под
бројем 350-104/14-03 од 1.августа 2014.године, и то:
- кат.парцела број 4456/10, у површини од 353м2, у оквиру АГТ
4,5,6,7,8,9,10,11,19,20,21,22,23,24, са ознаком у пројекту Нова грађ.парцела ГП3 и
- кат.парцела број 4456/11, у површини од 5м2, у оквиру АГТ 13,14,18, са
ознаком у пројекту Нова грађ.парцела ГП4,
уписано у листу непокретности број 6300 КО Чајетина, као својина Предузећа
„Даница“ д.о.о. Чајетина, Чајетина, ул. Златиборска бб.
2. Предметно земљиште се у јавну својину прибавља по тржишној вредности
непокретности, уз накнаду од укупно 8.234.000,00 динара (словима: осам милиона
двеста тридесет четири хиљаде динара) за обе кат.парцеле.
3. О прибављању непокретности у јавну својину из тачке 1. ове одлуке
закључиће се уговор између власника грађевинског земљишта Предузећа „Даница“
д.о.о. Чајетина и општине Чајетина у року од 30 дана након ступања на снагу ове
одлуке.
4. Овлашћује се председник општине Чајетина, Милан Стаматовић да у име
општине Чајетина закључи уговор из тачке 3. ове одлуке.
5. Уговор о прибављању непокретности из тачке 1.ове одлуке закључује се по
претходно прибављеном мишљењу јавног правобранилаштва општине Чајетина.
6. Ова одлука ће се објавити у „Сл.листу општине Чајетина“ и ступа на снагу у
року од осам дана по објављивању.
Образложење
Планом генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште општине) са
насељеним местом Златибор – I фаза („Сл.лист општине Чајетина“, бр.2/2012) је
одређена намена грађевинском земљишту ближе описаном у тачки 1. ове одлуке, за
изградњу јавне саобраћајнице која би представљала приступни пут и прикључак на
магистрални пут Ужице-Нова Варош, код надвожњака на Палисаду, што би омогућило
саобраћај у правцу насељеног места Златибор, односно и даље ка Црној Гори.
Истовремено, са те нове саобраћајнице би се створили услови за приступ суседним
катастарски парцелама, које немају приступ са јавне саобраћајнице, а овом изградњом
би се створили услови да те парцеле прерасту у грађевинске.
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Ово описано грађевинско земљиште које представља будућу саобраћајницу
дефинисано је у разради наведеног планског акта, пројектом парцелације катастарске
парцеле број 4456/7 КО Чајетина, потврђеног под бројем 350-104/14-03 од 1.августа
2014.године.
Власник тог грађевинског земљишта, Предузеће „Даница“ д.о.о. Чајетина,
Чајетина, ул. Златиборска бб. сагласно је да општина Чајетина исто земљиште преузме
и прибави у јавну својину за наведене сврхе, по тржишној цени, што је захтевом од
3.9.2014.године и предложило.
По Закону о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011 и 88/2013),
правни режим грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, шума и шумског
земљишта у јавној својини уређује се посебним законом. Тај посебан закон у овом
случају, где се ради о правном режиму грађевинског земљишта, био би Закон о
планирању и изградњи. Међутим, како тај посебан закон не садржи одредбе о
прибављању грађевинског земљишта у јавну својину, у недостатку законске регулативе
у том закону примењују се одредбе Закона о јавној својини.
Сходно члану 29 тог закона, непокретне ствари прибављају се у јавну својину и
отуђују из јавне својине, полазећи од тржишне вредности непокретности, коју је
проценио порески, односно други надлежни орган, у поступку јавног надметања,
односно прикупљањем писмених понуда, ако законом није друкчије одлучено.
Сагласно наведеном законском члану, од органа Пореске управе, Експозитуре у
Чајетини, прибављена је тржишна вредност предметног грађевинског земљишта, која
према акту број 464-08-00105/2014- Г4А0Е од 9.9.2014.године, износи 23.000,00 динара
по метру квадратном, па би за укупну површину од 358м2, накнада изнела 8.234.000,00
динара.
По наведеном закону, о прибављању ствари у јавну својину јединице локалне
самоуправе, одлучује орган те јединице одређен у складу са законом и статутом
јединице, а о прибављању се закључује уговор, по претходно прибављеном мишљењу
јавног правобранилаштва јединице локалне самоуправе.
Са наведених разлога и изнетих законских прописа, одлучено је као у
диспозитиву одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 463-63/2014-02 од 18.септембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине 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 18.септембра 2014.године, донело је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ на измене и допуне Статута
Јавног комуналног предузећа ''Водовод Златибор '' из
измене и допуне члана 32.

Чајетине које се односе на

II

Решење доставити: ЈКП '' Водовод Златибор '' из Чајетине , рачуноводству
Општинске управе и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-105/2014-01 од 18.септембра 2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине 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 18.септембра 2014.године, донело је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ на измене и допуне Статута
Јавног предузећа '' Културно спортски центар Чајетина '' из Чајетине које се односе
на измене и допуне члана 32.

II

Решење доставити: ЈП ''Културно спортски центар Чајетина
рачуноводству Општинске управе и архиви Скупштине општине.

'' из Чајетине ,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-106/ 2014-01 од 18.септембра 2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић

'' Службени лист општине Чајетина'', број 9/2014 19. септембар 2014 . године

21
На основу члана 40.став 1. тачка 10. Статута општине Чајетина ( ''Службени
лист општине Чајетина'' број 7/2008),Општинско веће општине Чајетина , на седници
одржаној 18.септембра 2014.године, донело је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку о измени и допуни Статута Центра
за социјални рад која је усвојена на седници Управног одбора ове установе 29.априла
2014.године.

II

Решење доставити: Центру за социјални рад Чајетине
Општинске управе и архиви Скупштине општине.

, рачуноводству

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-107/2014-01 од 18.септембра 2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине ,
Милоје Рајовић
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На основу члана 59.Статута општине Чајетина ( ''Службени лист општине Чајетина '' ,
број 7/2008) Скупштина општине Чајетина на седници одржаној 18. септембра
2014.године, донела је

ЗАКЉУЧАК
поводом најаве приватизације Специјалне болнице ''Чигота''

Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма
''Златибор'' , Чајетина основана је и почела са радом 1964.године , најпре као
Лечилиште у оквиру Дома здравља Чајетина, а касније је наставила рад као самостална
здравствена установа. Приликом оснивања, изградње објекта у коме је данас смештена
болница , као и током даљег рада , Специјална болница је увек имала велику помоћ
општине Чајетина
Ова здравствена установа, јединствене на подручју Златиборског округа,
временом се профилисала у модерну, реномирану установу са брзом, ефикасном и
висококвалитетном услугом из области медицине које покрива. Данас представља
установу од посебног значаја за читав регион, а нарочито за општину Чајетину и
пацијенте из наше општине у погледу лечења болести штитасте жлезде ( хипертиреоза
и карцином штитасте жлезде ) и болести метаболизма, али и из области физикалне
медицине и рехабилитације , као и кардиоваскуларних обољења.
Специјална болница за болесети штитасте жлезде и болести метаболизма
''Златибор'' је јединствена здравствена установа од посебног значаја за здравствени
систем Републике Србије. Установа је једна од 3 центра у нашој држави у којима се
обавља лечење онколошких пацијената радиоактивним јодом. Такође, установа пружа
амбулантно- поликлиничке услуге за регион од преко 500.000 становника и обавља
рехабилитацију након ортопедских операција . Већ 6 година се успешно спроводи
превентивни програм за лечење дечје гојазности , тзв. ''Чиготица''. Од свога оснивања
Специјлана болница је и научно-наставна база Медицинског факултета Универзитета у
Београду , док се сарадња из области нуклеарне медицине остварује и са Медицинским
факултетом у Фочи.
Имајући у виду да ја дана 15.08.2014.године Агенција за приватизацију
објавила јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости, као припремну фазу
процеса приватизације , за 14 бања и специјалних болница , међу којима и Специјалне
болнице за болести штитасте жлезде и болести метаболизма ''Златибор'' , општина
Чајетина изражава ПРОТИВЉЕЊЕ приватизацији ове установе јер би на тај начин
било угрожено здравствено збрињавање пацијената са своје територије , као и западне
Србије из области рада ове специјализовано здравствене установе.
Неопходна је, пре свега , опсежна анализа потреба и користи које становништво
Златиборског округа има у погледу дијагностике и лечења поменутих болести, као и
учешће свих актера, Министарства здравља, Фонда ПИО , Министарства привреде, али
и представника локалне самоуправе, како би се пронашао најбољи начин наставка
функционисања и рада Специјалне болнице као здравствене установе. Исхитрена
продаја би могла довести до тога да установа потпуно промени основну делатност, да
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становништво остане без могућности да користи висококвалитетне здравствене услуге,
те да од куће која већ пет деценија брине о здрављу пацијената, постане у целости
туристички објекат или, у горем случају , градилиште.
Специјална болница је од стратешког значаја за општину Чајетина. Ради се о
установи која је државно добро, настало и залагањем свих структура општине Чајетина,
и треба то и да остане.
Закључак доставити: Председнику Владе Републике Србије, првом
потпредседнику Владе Републике Србије, Министру здравља , Агенцију за
приватизацију и архиви СО.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-108/2014-01 од 18.септембра 2014.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милоје Рајовић
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На основу члана 40. Статута општине Чајетина ( "Службен лист општине
Чајетина " бр, 7/2008), Одлуке Скупштине општине Чајетина број 02-100/2012-01 од
11.10.2012.године, Одлуке Скупштине општине Чајетина број 02-127/2013-01 од
28.11.2013.године и Одлуке Скупштине општине Чајетина број 02-141/2013-01 од
26.12.2013.године , Скупштина општине Чајетина на седници одржаној 18.септембра
2014.године, донела је следећу

ОДЛУКУ О ПРИЗНАВАЊУ ТРОШКОВА ИЗМЕШТАЊА
ИНСТАЛАЦИЈА ИНВЕСТИТОРУ "MAYUR" ДОО СУБОТИЦА

1. Да се инвеститору "МAYUR" д.о.о. Суботица , из Суботице, улица Едвина
Здовца број 4 , признају трошкови финансирања материјала и радова-измештање
подземних инсталација-каблова, на катастарским парцелама број 4577/486 и
4577/721 обе КО Чајетина у укупном износу од 554.700,00динара без
урачунатог ПДВ -а ( словима: песто педесет четири хиљаде седамсто динара)
сходно предмеру и предрачуну радова и материјала за измештање каблова на
катастарским парцелама број 4577/486 и 4577/721 обе КО Чајетина, извођача
радова Електросрбија, Електродистрибуција Ужице, погон Чајетина број 7693 од
29.07.2014.године.
2. Трошкови из тачке 1.ове одлуке признати су по основу:
-Одлука Скупштине општине Чајетина о расписивању јавног огласа број: 02100/2012-01 од 11.10.2012.године ; 02-127/2013-01 од 28.11.2013.године и 02141/2013-01 од 26.12.2013.године
- јавног огласа објављеног у листу “Вечерње Новости од 23.10.2012.године и
јавног огласа објављеног у истом листу од 04.01.2014.године
-закључених уговора број:418-2/13-05 од 09.01.2013.године и 418-52/14-05 од
24.03.2014.године.
3. Трошкове из тачке 1.одлуке исплатити на текући рачун инвеститора.
4. Ову одлуку доставити инвеститору и Општинској управи.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-109/2014-01 од 18.септембра 2014.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић

'' Службени лист општине Чајетина'', број 9/2014 19. септембар 2014 . године

24
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
18.септембра 2014.године, донела је

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ

ЈАВНОГ

ОГЛАСА

ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I
ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
Расписује се јавни оглас за отуђење градског грађевинског земљишта и то:

у насељеном месту : Чајетина
1.кат.парцела бр.1524/60 КО Чајетина, у површини од 423 м2
2.кат.парцела бр.1527/33 КО Чајетина, у површини од 494 м2
3.кат.парцела бр.1527/34 КО Чајетина, у површини од 500 м²

у насељеном месту : Златибор
1. кп.бр. 4571/79
2. кп.бр. 4576/3
3. кп.бр. 4576/4
4. кп.бр. 1490/1
5. кп.бр. 4624/32
6. кп.бр. 4578/225
7. кп.бр. 4578/224
8. кп.бр. 4578/223
9. кп.бр. 4578/257
10. кп.бр. 4578/258
11. кп.бр. 4578/259
12. кп.бр. 4578/260
13. кп.бр. 4578/261
14. кп.бр. 4578/262
15. кп.бр. 4578/252
16. кп.бр. 4578/255
17. кп.бр. 4578/256
18. кп.бр. 4578/254
19. кп.бр. 4578/253
20. кп.бр. 4578/272
21. кп.бр. 4578/267
22. кп.бр. 4578/266
23. кп.бр. 4578/204
24. кп.бр. 4578/207

КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,

у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у

површини од 2.000 м²,
површини од 2.129 м2,
површини од
468 м2,
површини од 2.138 м2,
површини од 6.600 м²,
површини од 1.102 м²,
површини од
966 м²,
површини од
526 м²,
површини од
630 м²,
површини од
750 м²,
површини од
749 м²,
површини од
750 м²,
површини од
751 м²,
површини од
630 м²,
површини од
750 м²,
површини од
737 м²,
површини од
624 м²,
површини од
900 м²,
површини од
750 м²,
површини од
656 м²,
површини од
650 м²,
површини од
500 м²,
површини од
890 м²,
површини од
743 м²,

'' Службени лист општине Чајетина'', број 9/2014 19. септембар 2014 . године

25. кп.бр. 4578/209 КО Чајетина, у површини од
26. кп.бр. 4578/205 КО Чајетина, у површини од

618 м²,
927 м²,

грађевинско земљиште у Бранешцима
1. кп.бр. 1804/1 КО Бранешци, у површини од 631 м²
2.кп.бр. 1045/31 КО Бранешци , у површини од 4.681м2
грађевинско земљиште у Алином Потоку
1.кп.бр.484/4 КО Алин Поток Поток у површини од 2.138 м2

II
НАМЕНА ПАРЦЕЛА
На парцелама које су предмет овог огласа градиће се :
У насељеном месту Чајетина , Бранешцима и Алином Потоку објекти
према правилима из Просторног плана општине Чајетина („Службени лист општине
Чајетина“ број 10/10 ).
Унасељеном 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).
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.

III
СТЕПЕН УРЕЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Кат. парцеле број 1804/1 и 1045/31 обе КО Бранешци као и кат.парцела 484/4 КО
Алин Поток 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
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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 423м2….................909.450,00 дин
кп. број 1527/33 КО Чајетина, у површини од 494м2…................1.062.100,00 дин
кп. број 1527/34 КО Чајетина, у површини од 500м2….................1.075.000,00 дин

У насељеном месту Златибор :
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број
кп.број

4571/79
4576/3
4576/4
1490/1
4624/32
4578/225
4578/224
4578/223
4578/257
4578/258
4578/259
4578/260
4578/261
4578/262
4578/252
4578/255
4578/256
4578/254
4578/253
4578/272
4578/267
4578/266
4578/204
4578/207
4578/209
4578/205

КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,
КО Чајетина,

у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у

површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од
површини од

2.000 м2…..72.000.000,00 дин
2.129 м2….......61.741.000,00 дин
468 м2….......13.572.000,00 дин
2.138 м2….......21.380.000,00 дин
6.600 м2…….151.800.000,00 дин
1.102м²………11.020.000,00 дин
966 м²…….....9.660.000,00 дин
526 м²……….5.260.000,00 дин
630 м²……….6.300.000,00 дин
750 м²….........7.500.000,00 дин
749 м²…….....7.490.000,00 дин
750 м²…….....7.500.000,00 дин
751 м²…….....7.510.000,00 дин
630 м²…….....6.300.000,00 дин
750 м²…...…..7.500.000,00 дин
737 м²…...…..7.370.000,00 дин
624 м²…...…..6.240.000,00 дин
900 м²…....….9.000.000,00 дин
750 м²…….....7.500.000,00 дин
656 м²…….....6.560.000,00 дин
650 м²…….....6.500.000,00 дин
500 м²…….....5.000.000,00 дин
890 м²….........8.900.000,00 дин
743 м²….........7.430.000,00 дин
618 м²….........6.180.000,00 дин
927 м²….........9.270.000,00 дин

У Бранешцима
кп.број 1804/1 КО Бранешци, у површини од 631м²……………820.300,00 дин
кп.бр. 1045/31 КО Бранешци , у површини од 4.681м2..................2.771.152,00 дин
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У Алином Потоку
кп.број 484/4 КО Алин Поток , у површини од 2.138м²……….357.046,00 дин

V
ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА
Оглас ће спровести Комисија именована решењем Скупштине општине
Чајетина број 02-89/10-01 од 16.12.2010.године , 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)
и одредбама Закона
о јавном бележништву ( „Сл. Гласнику РС „ број
31/2011......93/2014).

VI
Ова Одлука ступа на снагу
листу општине Чајетина.

осмог дана од дана објављивања у Службеном

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-110/2014-01 од 18.септембра 2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Нa oснoву члaнa 40. Стaтутa Oпштинe Чajeтинa ( ''Службени лист општине
Чајетина '' , број 7/2008) Oдлукe o зaдуживaњу оштине Чајетина бр.02-24/2014-01 oд
20.02.2014.г.,( ''Службени лист општине Чајетина'' , број 3/2014 ) и Одлуке о кредитном
задужењу и залагању имовине ( ''Службени лист општине Чајетина'' , број 8/2014) ,
Скупштинa - OПШTИНA ЧAJETИНA, Улицa Aлeксaндрa Кaрaђoрђeвићa бр. 28,
Чajeтинa, м.бр. 07158343, ПИБ 102794975, кoју зaступa Прeдсeдник oпштинe Чajeтинa
Mилaн Стaмaтoвић, дaнa 18.септембра 2014.г. дoнoси , слeдeћу

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ И ЗАЛАГАЊУ ИМОВИНЕ
I

У Одлуци о кредитном задуживању и залагању имовине ( ''Службени лист
општине Чајетина'' , број 8/2014) , у тачки 2. у ставу 3. речи '' Дужник се обавезује да
најкасније до 31.1.2015.године'' , мењају се речима '' Дужник се обавезује да
најкасније до 31.12 .2015.године'' .

II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Чајетина'''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-111/2014-01 од 18.септембра 2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007), члана 59. Статута Општине Чајетина (''Службени лист Општине Чајетина“
бр. 7/2008) и Уредбе о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање,
грађење и условима за коришђење и одржавање станова за социјално становање („Сл.
гласник РС“ број 26/13), Општинско веће на седници одржаној дана 12.септембра
2014. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ОПШТИНСКОГ СТАНА ИЗГРАЂЕНОГ У
ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ''ПОДРШКА НАЦИОНАЛНОЈ СТРАТЕГИЈИ
У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ПРЕКО ПОДРШКЕ У УНАПРЕЂЕЊУ
ЖИВОТНИХ УСЛОВА''
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником прописују се услови за давање у закуп, на одређено време,
општинског стана изграђеног у оквиру пројекта „Подршка националној стратегији у
решавању проблема избеглица и интерно расељених лица преко подршке у унапређењу
животних услова“ на подручју Општине Чајетина, основи и мерила за утврђивање
првенства, поступак и органи одлучивања и друга питања од значаја за давање
наведеног стана у закуп на одређено време и услови за отуђење истог.
Члан 2.
Предметни општински стан се налази у насељу „Ћетен“, ознаке Ф, нето
површине 59,63 м2, а опредељује се тако да се додељују у закуп стамбено угроженој
породици са територије општине Чајетина.
Породицом у смислу овог Правилника, сматрају се породична домаћинства која
чине брачни другови, њихови родитељи, деца рођена у браку, ван брака, усвојена и
пасторчад, као и друга лица која је учесник на конкурсу или његов брачни друг дужан
по закону да издржава, а живе са њима у заједничком домаћинству.
Величина домаћинства
1-члано
2-члано
3-члано
4-члано
5-члано
6-члано

Површина по домаћинству
22 – 30 м2
30 – 42 м2
40 – 55 м2
50 – 65 м2
62 – 75 м2
75 – 85 м2

Површина по члану
22 – 30 м2
15- 21 м2
13,3 – 18,3 м2
12,5 – 16,2 м2
12,4 – 15 м2
12,5 – 14,2 м2

За свако увећање броја чланова преко шесточланог домаћинства, површина из
табеле овог члана се увећава за 6 м2.
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У програмима социјалног становања може се доделити и стан мање површине од
минималне дате у табели, али не мањи од 10 м2 по члану домаћинства, односно, не
мањи од 20 м2 у случају једночланог домаћинства.
У програмима социјалног становања, а уз сагласност корисника, може се
доделити и стан веће површине од максималне дате у табели за вишечлано
домаћинство, али не више од 10 м2.
Члан 3.
Стан из члана 2. овог Правилника дају се у закуп на основу расписаног конкурса.
Одлуку о расписивању конкурса доноси Општинско веће а расписује га
Комисија за стамбена питања Општине Чајетина. Конкурс се објављује на огласној
табли Општинске управе, као и у локалним средствима информисања.
Конкурсом се позивају заинтересована лица да у року од 30 дана од дана
објављивања конкурса доставе неопходну документацију.
На основу расписаног конкурса предметни стан се издаје у закуп на одређено
време на пет година, са могућношћу продужења закупа и откупа стана.
II УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Члан 4.
На конкурсу из члана 3. могу учествовати лица и породице која на подручју
општине немају у власништву стан или породичну кућу а задовољавају следеће услове:
- лица која из социјалних, економских и других разлога немају обезбеђен стан за себе и
своје породично домаћинство, са пребивалиштем на територији општине Чајетине од
најмање пет година до дана расписивања конкурса.
Испред породице пријаву на конкурс подноси једно лице, члан породице.
Члан 5.
Статус лица из члана 4. доказује се следећим документима:
- оверена фотокопија личне карте;
- оригинал или оверена фотокопија Уверења о пребивалишту на територији општине
Чајетина ;
- потврда Пореске управе о имовини свих чланова домаћинства.
Доказна документа се подносе за све чланове породичног домаћинства.
Члан 6.
Сматра се да је лице без стана уколико оно или члан његовог породичног
домаћинства на територији општине Чајетина нема стан или породичну стамбену
зграду у својини или сусвојини, или по основу уговора о закупу на одређено време
користи државни или друштвени стан. О овоме представник породице даје изјаву под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу и исту оверава.
Члан 7.
На конкурсу за закуп стана могу учествовати лица и породице из члана 4. која
остварују следећа месечна примања:
Број чланова породичног домаћинства
Месечни приходи, без пореза и
доприноса,
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по члану домаћинства (у
еврима):
1
од 150 до 450,
2
од 115 до 345,
3
од 105 до 260,
4
од 90 до 230,
5
од 75 до 190.
Износи су изражени у еврима, а обрачунаваће се у динарској противвредности
по средњем курсу Народне банке Србије на дан објављивања конкурса.
Месечни приходи без пореза и доприноса, по члану домаћинства се доказују на
основу потврда о висини примања у последња три месеца од дана објављивања
конкурса, у која се убрајају примања из радног односа, примања по основу пензијскоинвалидског осигурања, примања по основу имовинских права, примања по основу
борачко-инвалидске заштите, примања из дечјег додатка, примања за туђу негу и
помоћ.
III ДАВАЊЕ СТАНА У ЗАКУП
Члан 8.
Стан се даје у закуп на период од 5 година.
О закупу стана закључује се уговор о закупу на одређено време који садржи
нарочито: податке о уговорним странама; податке о стану који је предмет закупа;
податке о закупнини (износ, рок и начин плаћања, промена висине закупнине); услове
коришћења стана; потпис уговорених страна и друга питања која су од значаја за овај
уговорни однос.
Уговор о закупу стана престаје:
1) истеком времена на које је закључен;
2) споразумним раскидом;
3) отказом;
4) откупом.
У случају смрти закупца, чланови породичног домаћинства који су са закупцем
становали у истом стану настављају са коришћењем тог стана, с тим што уговор о
закупу закључује лице који они споразумно одреде.
Ако лице из става 2. овог члана не закључи уговор о закупу у року од 60 дана од
дана смрти закупца, уговор о закупу престаје.
Закуподавац може дати отказ уговора о закупу стана:
1) ако је закупац у поступку остваривања права на стан дао нетачне податке;
2) ако закупац без сагласности закуподавца користи стан за обављање пословне
делатности, издаје стан у подзакуп или дозволи коришћење стана лицима која нису
предвиђена уговором, у року дужем од 60 дана;
3) ако закупац не плати закупнину за најмање три месеца узастопно или четири месеца
у току године;
4) уколико закупац не плаћа све дажбине у вези коришћења стана (струја, вода, грејање
и друго) у периоду дужем од шездесет дана предвиђеним рачуном за плаћање дажбина;
5) ако закупац, особе које са њим станују или лица којима дозволи улазак у стан
изазову већу штету у стану или заједничким деловима зграде;
6) ако закупац, особе које са њим станују или лица којима дозволи улазак у стан
начином коришћења стана грубо крше основна правила суседског суживота утврђена
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кућним редом, или начином коришћења ометају друге становнике у њиховом мирном
коришћењу стана;
7) уколико престане да користи стан у периоду дужем од три месеца;
8) ако закупац или неко од чланова породичног домаћинства стекне у својину стан или
кућу;
9) ако закупац врши или изврши у стану и уграђеној опреми преправке, без претходно
прибављене сагласности закуподавца;
10) уколико закупац не дозволи улазак у стан у неком од случајева предвиђеним
чланом 40. Уредбе;
11) уколико закупац, без оправданих разлога, не преузме стан и не отпочне са његовим
коришћењем у року дужем од 30 дана од дана закључења уговора о закупу.
Закуподавац не може раскинути уговор о закупу уколико претходно није
писмено опоменуо закупца о кршењу уговора о закупу.
Опомена мора да садржи: вид кршења уговора о закупу, као и начин отклањања
разлога за раскид и рок за отклањање, који не може бити краћи од 10 дана.
Закуподавац може раскинути уговор о закупу и без писмене опомене, уколико је
то поновљено кршење уговора о закупу, а од претходне опомене није протекло више од
годину дана.
Члан 9.
Закуп се може продужити уколико постоји сагласност воље обе уговорне стране
и уколико су испуњени посебни услови за продужетак уговора. Поступак продужетка
спроводи Комисија из члана 17, у складу са чланом 19. овог Правилника.
Закупац заинтересован за продужетак уговора о закупу дужан је да, у року од
120 дана пре истека тог уговора, закуподавцу достави писмени захтев за продужетак
уговора о закупу, уз следећу документацију:
1) потврду о примањима чланова домаћинства;
2) потврду Пореске управе о имовини свих чланова домаћинства;
3) оверену изјаву пунолетних чланова породичног домаћинства да не поседују стан или
породичну кућу на територији општине Чајетина ;
4) оверене фотокопије личних докумената свих чланова домаћинства (личне карте,
изводе из матичних књига рођених за малолетна лица).
Закуподавац неће продужити уговор о закупу са закупцем:
1) ако је он или члан његовог породичног домаћинства у међувремену постао власник
стана или породичне куће на територији општине Чајетина (у ово се не убрајају
случајеви у којима члан породичног домаћинстава реши само своју стамбену потребу
нпр. приликом заснивања породице);
2) ако примања породичног домаћинства одступају за више од ± 15 % од опсега
примања из услова за стицање права коришћења по уговору о закупу, а Закупац није
остварио право на субвенционисање закупнине;
3) уколико му се број чланова породичног домаћинства увећао услед неког другог
разлога, који није рођење детета или склапање брака.
Члан 10.
Послове везане за давање стана у закуп, наплату закупнине, продужетак закупа,
као и послове инвестиционог одржавања стана из члана 2. овог Правилника ће
обављати Општинска управа Чајетина.
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IV ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДА ПРВЕНСТВА
Члан 11.
Основи за утврђивање реда првенства су:
1. стамбени статус;
2. услови становања;
3. број чланова породичног домаћинства;
4. домаћинства самохраних родитеља;
5. инвалидност, телесно оштећење или психичко оболење.
Одређивање редоследа на ранг-листи утврђује се бројем бодова.
Стамбени статус
Члан 12.
За стамбени статус утврђује се до 50 бодова, ако подносилац пријаве и чланови
породичног домаћинства:
- станују као подстанари-закупци више од 5 година или су корисници стана без правног
основа или корисници просторија за привремени смештај које се не сматрају станом 50 бодова,
- станују као подстанари-закупци од 1 до 5 година - 35 бодова,
- станују као подстанари-закупци до 1 године, или су корисници собе у самачком
хотелу, или станују у истој стамбеној јединици код својих родитеља или родитеља свог
брачног друга или код блиских сродника - 25 бодова,
Стамбени статус се доказује:
- уговором о подстанарском односу или закупу;
- уговором и другом овереном исправом о праву коришћења;
- овереном изјавом станодавца о начину коришћења стана;
- доказом о својини станодавца на стану;
- доказом о власништву на стану свог или родитеља брачног друга или блиског
сродника и потврдом о пријави пребивалишта односно боравишта родитеља на стану.
Вреднује се само подстанарски статус остварен на територији општине Чајетина.
Вреднује се само последњи стамбени статус у време подношења пријаве на
конкурс остварен у континуитету.
Услови становања
Члан 13.
За услове становања утврђује се до 25 бодова, и то:
- корисници стана који по структури не одговара том породичном домаћинству где
сваком кориснику тог стана припада мање од 10 м2 - 15 бодова,
- корисници стана који не испуњава услове становања у смислу непостојања
електричних, водоводних и санитарних инсталација - 10 бодова.
Број чланова породичног домаћинства
Члан 14.
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За сваког члана породичног домаћинства, лицу припадају по 2 бода, али највише
до 10 бодова.
За сваког малолетног члана домаћинства лицу припадају додатна 2 бода, али
највише до 8 бодова.
Под чланом домаћинства сматрају се деца рођена или усвојена до дана истека
рока за подношење пријаве на конкурс.
Број чланова породичног домаћинства се доказује:
- изводом из матичне књиге рођених за сваког члана породичног домаћинства;
- извод из матичне књиге венчаних (не старији од 3 месеца);
- отпусном листом из породилишта за дете које није уписано у књигу рођених до дана
истека рока за подношење пријаве на конкурс;
- фотокопија личне карте за сваког пунолетног члана домаћинства;
- решењем надлежног органа о утврђивању статуса издржаваног лица.
Домаћинства самохраних родитеља
Члан 15.
Самохраном родитељу припада додатних 12 бодова.
Самохрани родитељ, у смислу овог Правилника, јесте родитељ који са децом
рођеном у браку или ван брака живи у непотпуној породици, као последица развода
брака или ако је други родитељ умро, проглашен за умрлог или ако је један родитељ
непознат.
Статус самохраног родитеља се доказује:
- изводом из матичне књиге умрлих или решењем надлежног судског органа о
проглашењу несталог лица умрлим;
- пресудом о разводу брака и поверавању деце или решењем надлежног органа
старатељства о поверавању деце;
- изводом из матичне књиге рођених самохраног родитеља;
- изводом из матичне књиге рођених детета. Уколико су деца пунолетна, родитељ се
може сматрати самохраним само ако су деца на редовном школовању и немају више од
26 година живота.

Инвалидност, телесно оштећење и психичко оболење
Члан 16.
Инвалидност, телесно оштећење и психичко оболење се вреднује учеснику на
конкурсу по основу личне инвалидности, телесног оштећења и психичког оболења или
инвалидности, телесног оштећења и психичког поремећаја члана породичног
домаћинства и вреднује се највише до 12 бодова, и то:
а. Инвалидност:
- губитак радне способности - 6 бодова
б. Телесно оштећење:
- телесно оштећење од 100% - 6 бодова,
- телесно оштећење од 90% - 5 бодова,
- телесно оштећење од 80% - 4 бода,
- телесно оштећење од 70% - 3 бода,
- телесно оштећење од 50% - 2 бода,
- телесно оштећење испод 50% - 1 бод;
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в. Психичко оболење – 6 бодова
Инвалидско и телесно оштећење доказује се решењем надлежног органа за
пензијско-инвалдско осигурање или другог надлежног органа а психичко оболење
извештајем надлежног лекара специјалисте.
Ако код истог лица постоји инвалидност, телесно оштећење и психичко
оболење, лице се бодује по свим основима.
V ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА И ОДЛУЧИВАЊА
Састав и надлежност Комисије за одабир корисника и продужетак закупа
Члан 17.
Поступак давања станова у закуп и поступак продужетка закупа, спроводи
Стамбена комисија из члана 3. овог Правилника, коју образује Општинско веће
општине Чајетине у следећем саставу: два представника Општинске управе и један
представник из Центра за социјални рад у Чајетини.
Комисија доноси пословник о свом раду на првој седници.
Стручне, административно-техничке и организационе послове за потребе
Комисије врши општинска управа.
Расписивање, објављивање и садржај Конкурса
Члан 18.
На основу Одлуке о расписивању конкурса, коју доноси Општинско веће,
Комисија за стамбена питања објављује конкурс којим позива заинтересована лица да у
року од 30 дана од дана објављивања конкурса поднесу пријаву и одговарајуће доказе.
Конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе и у локалним
средствима информисања. Поред података о стамбеним јединицама, конкурс посебно
садржи и напомене о правима и обавезама лица којима ће стамбено питање бити
решавано по објављеном конкурсу.
Пријем и обрада приспелих захтева
Члан 19.
Комисија из члана 3. овог Правилника, врши пријем пријава у року који је
утврђен конкурсом за расподелу станова.
По истеку рока из конкурса, Комисија ће обрадити податке по поднетим
пријавама и по потреби их проверити на лицу места или на други начин.
Бодовање се неће вршити по основама за које нису приложени одговарајући
докази.
Комисија је дужна да у року од 20 дана од дана закључивања Конкурса спроведе
обраду приспелих захтева, изврши бодовање по пријавама, чији подносиоци
испуњавају услове утврђене овим Правилником и упути захтеве за допуну непотпуних
пријава. Захтев за допуну пријаве треба да садржи таксативно набројане допуне пријаве
неопходне за бодовање пријаве. Све допуне пријаве морају бити достављене Комисији
најкасније 5 дана од дана пријема захтева за допуну пријаве. Комисија је дужна да у
року од 10 дана од истека крајњег рока за подношење допуна пријава, спроведе обраду
приспелих допуна пријава.
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VI УТВРЂИВАЊЕ РЕДА ПРВЕНСТВА
Сачињавање предлога ранг-листи
Члан 20.
На основу спроведеног бодовања, у складу са основама и мерилима из овог
Правилника, Комисија сачињава предлог ранг-листе за расподелу стана, која се
објављује на огласној табли Општинске управе.
Члан 21.
Након извршеног бодовања, применом мерила по свим основама утврђеним
овим Правилником, сачињава се ранг-листа за домаћинства утврђена чланом 4. овог
Правилника.
Број бодова на ранг-листи утврђује се са стањем на дан истека рока за
подношење пријаве на конкурс.
Члан 22.
Ако два или више лица имају исти број бодова, предност на ранг листи има лице
које има већи број бодова по једном од основа по редоследу утврђеним овим
Правилником.
У случају да су исти бодови по свим основама предност има лице које има дужи
подстанарски статус-статус закупца рачунајући године, дане и месеце, а у случају истог
или немогућности утврђивања тачног трајања подстанарског статуса, предност ће
имати породично домаћинство са нижим примањима по члану породичног
домаћинства, затим породично домаћинство са већим бројем чланова, те већим бројем
лица са инвалидитетом, телесним оштећењем или психичким оболењем.
Утврђивање коначне ранг-листе
Члан 23.
На предлог ранг-листе за расподелу станова, заинтересована лица имају право
приговора Општинском већу у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.
Општинско веће је обавезно да одлучи по приговору у року од 8 дана од дана
приспећа приговора.
Након протека рока из става 1. овог члана, уколико нема приговора као и након
донетих одлука по приговорима, ранг-листа постаје коначна.
Члан 24.
По коначности ранг-листе Комисија доноси Одлуку о расподели станова, на коју
заинтересована страна може истаћи приговор Општинском већу у року од 8 дана од
дана објављивања на огласној табли Општинске управе.
Одлука Општинског већа, донета по приговору или протеком рока за приговор, је
коначна и јавно се објављује на начин утврђен ставом 1. овог члана.
Додела станова у закуп
Члан 25.
На основу коначне Одлуке из члана 24. став 2. овог Правилника, Општинско веће
доноси Решење о давању стана у закуп.
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Решење о додели стана у закуп садржи:
- име и презиме носиоца породице, којој је на основу ранг листе дат стан у закуп и
чланова породице
- рок трајања закупа;
- структуру стана и адресу.
Члан 26.
На основу Решења из члана 25. овог Правилника сачињава се уговори о закупу
стана, које потписује председник Општинског већа и лице које је остварило право на
закуп стана.
Начин обрачуна и плаћања закупнине
Члан 27.
Закупнина се обрачунава у фиксном динарском износу за период од годину
дана, и то за другу половину текуће године и прву половину наредне године, а плаћа у
једнаким месечним ратама до 15. у месецу за текући месец.
За плаћање закупнине по истеку рока из става 1. овог члана за период доцње
зарачунава се законска затезна камата, уколико уговором о закупу није другачије
уређено.
VII ОТКУП СТАНА
Члан 28.
Пре истека периода утврђеног за закуп стамбене јединице закупац има право да
поднесе захтев за откуп исте, у складу са позитивним прописима који буду важили у
време откупа.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Службеном листу Општине Чајетина '' , а биће објављен и на огласној табли
Општинске управе.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-113 /2014-01 од 12.септембра 2014.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Милан Стаматовић

