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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
 

 

 
 

Година: VIII 
 

 

Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. 
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Службени лист Општине Чајетина,  

Број10/2013  

 

 

 

 

Чајетина, 29.новембар2013 . године  

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј  

 
1. Извештај о извршењу буџета општине Чајетина у периоду од 01.01. до 30.09.2013.године; 

2. Одлука о утврђивању зона пореза на имовину на територији општине Чајетина; 

3. Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Чајетина; 

4. Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину; 

5. Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама; 

6. Одлука о измени и допуни Одлуке о уређењу насеља; 

7. Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Комуналног јавног предузећа ''Златибор''; 

8. Одлука о укидању Туристичке организације ''Златибор'' ; 
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9. Одлука о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма ''Туристичка организација 

Златибор'' Златибор; 

10. Решење  о именовању в.д. директора ЈП  ''Туристичка организација Златибор'' Златибор; 

11. Решење  о именовању  председника  и чланова Надзорног одбора ЈП'' Туристичка организација Златибор'' 

Златибор; 

12. Решење  о именовању директора ЈП  ''Културно спортски центар Чајетина''; 

13.  Решење  о именовању привремених органа управљања у Дому здравља Чајетина; 

14. Решење  о разрешењу и именовању чланова Локалног савета за младе; 

15. Решење  о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ '' Миливоје Боровић'' из Мачката; 

16. Одлука  о општинским спортским признањима и новчаним наградама; 

17. Одлука   о  расписивању  јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта; 

18. Решење  о отуђењу грађевинског земљишта Предузећу за трговину на велико и мало ''ЋУРДИЋ'' Д.О.О. 

Београд, путем јавног огласа; 

19. Решење  о отуђењу грађевинског земљишта  у јавној својини Оливери Николић из Београда; 

20. Закључак о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама на територији општине 

Чајетина; 

21. Закључак о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који води 

пословне књиге у општини Чајетина. 
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И З В Е Ш Т А Ј  О  И З В Р Ш Е Њ У  Б У Џ Е Т А  О П Ш Т И Н Е  Ч А Ј Е Т И Н А  
у период од 01.01.2013. године до 30.09.2013. године 

 
 

 Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), 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 2013. годину усвојена је на седници Скупштине општине Чајетина од 13. децембра 2013. године. Утврђен је обим 
буџета за 2013. годину у износу од 1.145.057.800,00 динара. 

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2013. годину, (РЕБАЛАНС – I) од 27. јуна 2013. године, износ од 
1.145.057.800,00 динара мења се износом од 1.648.805.000,00 динара. 

 
 

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

Приходи и примања буџета у извештајном периоду остварени су у укупном износу од 810.458.000,00 динара, што представља 49,15 % 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 698.090.000,00 динара; 
-Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике  – извор финансирања 07 у укупном износу од 11.062.000,00 динара ; 
-Остварени приходи и примања из средстава донација – извор финансирања 06 у укупном износу од 5.500.000,00 динара; 
-Ненаменски трансфери Републике у корист нивоа општине остварени су у износу од 66.928.000,00 динара и 
-Сопствени приходи буџетских корисника – извор финансирања 04 у укупном износу од 28.878.000,00 динара. 
 
Од укупно остварених прихода могу се истаћи следећи: 
 

- Приход од пореза на зараде остварен је у износу од 95.001.000,00 динара; 
- Приход од пореза на приходе од самосталних делатности остварен је у износу од 8.536.000,00 динара; 
- Приход од пореза на непокретности остварен је у износу од 8.159.000,00 динара; 
- Приход од пореза на земљиште остварен је у износу од 7.708.000,00 динара; 
- Приход од пореза на остале приходе остварен је у износу од 9.969.000,00 динара; 
- Приход од пореза на приходе од имовине остварен је у износу од 50.810.000,00 динара; 

- Приход од пореза на наслеђе и поклон остварен је у износу од 1.834.000,00 динара; 
- Приход од пореза на капиталне трансакције (порез на пренос апсолутних права) остварен је у износу од 41.197.000,00 динара; 
- Приход од пореза и таксе на употребу и коришћење моторних, друмских и прикључних возила остварен је у износу од 4.599.000,00 динара; 
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- 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 572.000,00 динара; 
- Приход од боравишне таксе остварен је у износу од 33.780.000,00 динара и представља један од извора прихода из кога се финансира редовно 

пословање „Туристичке организације  Златибор“ Златибор. 
- Приход од комуналне таксе за истицање фирме остварен је у износу од 3.976.000,00 динара; 
- Приход од текућих и капиталних донација од међународних организација у корист нивоа општине остварен је у износу од 5.500.000,00 динара, 
- Приход од ненаменских трансфера од Републике у корист нивоа општине извршен је у износу од 66.928.000,00 динара; 
- Приход од наменских трансфера од Републике у корист нивоа града извршен је у износу од 8.499.000,00 динара; 
- Приход од камате трезора на слободна средства буџета општине Чајетина остварен је у износу од 588.000,00 динара; 

- Приход од накнаде за коришћење природних добара, шумског и пољопривредног земљишта,сливна водна накнада остварен у износу од 
201.000,00 динара; 

- Приход од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе остварен је у 
износу од 13.362.000,00 динара; 

- Приход од накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта од физичких и правних лица остварен је у износу од 8.567.000,00 динара и 
представља изворни приход из кога се финансира редовно пословање Одсека за привреду и привредни развој; 

- Приход од давања објеката у закуп остварен је у износи 18.940.000,00 динара, и представља изворни приход из кога се финансира редовно 
пословање Одсека за привреду и привредни развој; 

- Приход од општинских административних такси остварен је у износу од 6.225.000,00 динара; 
- Приход од накнаде за уређивање градског грађевинског земљишта остварен је у износу од 390.224.000.00 динара и представља изворни приход 

из кога се финансира редовно пословање Одсека за привреду и привредни развој; 
- Приходи које својом делатношћу остварују органи и организације општине Чајетина остварени су у укупном износу од 213.000.00 динара, 
- Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварен је у износу од 3.453.000.00 динара; 
- Приходи од осталих прихода у корист нивоа општине Чајетина (мешовити и неодређени приходи) остварени су у износу од 17.195.000,00 

динара; 
- Приход од меморандумских ставки за рефундацију расхода остварен је у износу од 4.316.000.00 динара; 
- Приход од продаје нефинансијске имовине остварен је у износу од 106.000,00 динара. 

 
 

О С Т В А Р Е Њ Е    П Р И Х О Д А    И    П Р И М А Њ А    З А    П Е Р И О Д    О Д    01.01.2013. Г О Д И Н Е    Д О    30.09.2013. Г О Д И Н Е 
 

Шифра  Средства 
из 

буџета 

Средтва из   
сопствених 

 извора 

Средтва из    извршење 
буџета са 

30.09.2013.год 

  
Економске ВРСТА ПРИХОДА осталих Укупно % 

извршења 
 

класифика
ција 

ОПИС извора    

1 2 3 4 5 6 7 8  
321121 Вишак прихода - суфицит 5,274,000.00 2,347,000.00 1,205,000.00 8,826,000.00 8,826,000.00   
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711111 Порез на зараде 134,000,000.00       134,000,000.00     95,001,143.39     70.90  

7111121  Порез на приходе од самосталне 
делатности 

5,500,000.00       5,500,000.00     4,533,902.52     82.43  

711122 Порез на приходе од самосталне 
делатности 

6,500,000.00   6,500,000.00 4,002,585.22 61.58  

711143  Порез на приход од непокретности 9,000,000.00       9,000,000.00     8,159,278.35     90.66  

711145 Порез на приходе од давања закуп 
покретних ствари 

0.00    
0.00 

 
149,956.00 

  

711146 Порез на приход од пољопривреде и 
шумарства 

 
 0.00    

   
 0.00     

 
20,000.00     

  

711147 Порез на земљиште 12,000,000.00       12,000,000.00     7,708,168.96     64.23  

 
711148 

Порез на приходе од непокретности по 
решењу Пореске 

 
0.00 

   
0.00 

 
8,980.00 

  

 
711161 

 
Порез на приходе од осигурања лица 

 
0.00 

   
0.00 

 
11,582.00 

  

 
711181 

Самодопринос према зарадама 
запослених 

 
120,000.00 

   
120,000.00 

 
103,450.45 

 
86.21 

 

 
711184 

Самодопринос  из прихода лица која се 
баве самосталном делатношћу 

 
30,000.00     

   
30,000.00     

 
25,231.00     

 
84.10 

 

711191 Порез на остале приходе 12,000,000.00       12,000,000.00     9,585,695.40     79.88  

 
711193 

Порез на приходе спортиста и спортских 
стручњака 

 
100,000.00 

   
100,000.00 

 
64,670.37 

 
64.67 

 

 
711 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

 
179,250,000.00 

   
179,250,000.00 

 
129,367,842.66 

 
72.18 

 

 
712112 

Порез на фонд зарада осталих 
запослених 

 
0.00 

   
0.00 

 
6,801.00 

  

712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 0.00   0.00 6,801.00   

713121 Порез на имовину од правних лица 80,000,000.00       80,000,000.00     29,253,494.60     36.57  

713122 Порез на имовину од физичких лица 40,000,000.00   40,000,000.00 21,556,218.80 53.89  

 
713311 

 
Порез на наслеђе и поклон 

 
4,000,000.00     

   
4,000,000.00     

 
1,834,395.67     

 
45.86 

 На приходе од  
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713421 

Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности 

 
65,000,000.00     

   
65,000,000.00     

 
39,485,880.50     

 
60.75 

 

 
713423 

Порез на пренос апсолутних права на 
половним моторним возилима 

 
3,000,000.00 

   
3,000,000.00 

 
1,711,420.94 

 
57.05 

 

 
713 

 
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 

 
192,000,000.00 

   
192,000,000.00     

 
93,841,410.51     

 
48.88 

 

 
714513 

Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољо.возила и машина 

 
10,900,000.00     

   
10,900,000.00     

 
4,597,703.00     

 
42.18 

 

 
714514 

Годишња накнада за друмска моторна 
возила тракторе и прикључна возила  

 
0.00     

   
0.00     

 
1,350.00     

  

 
714543 

Накнада за промену намене обрад. 
пољоп.земљишта 

 
1,000,000.00     

   
1,000,000.00     

 
571,997.60     

 
57.20 

 

 
714547 

Накнада за загађивање животне 
средине 

 
50,000.00     

   
50,000.00     

 
0.00     

  

 
714552 

 
Боравишна такса 

 
50,000,000.00     

   
50,000,000.00     

 
33,780,487.52     

 
67.56 

 

 
714 

 
ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 

 
61,950,000.00     

   
61,950,000.00     

 
38,951,538.12     

 
62.88 

 

 
716111 

Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору 

 
5,000,000.00     

   
5,000,000.00     

 
3,975,618.78     

 
79.51 

 

 
716 

 
ДРУГИ ПОРЕЗИ 

 
5,000,000.00     

   
5,000,000.00     

 
3,975,618.78     

 
79.51 

 

 
732151 

Текуће донације од међународн. 
 организација у корист нивоа општине 

 
0.00 

  
 

 
0.00     

 
0.00     

 
0.00 

 

 
732251 

Капиталне донације од међународних 
организација у корист нивоа општине 

 
3,000,000.00 

  
15,450,000.00 

 
18,450,000.00     

 
5,500,098.65     

 
29.81 

 

 
732 

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
3,000,000.00 

  
15,450,000.00 

 
18,450,000.00     

 
5,500,098.65 

 
29.81 

 

 
733151 

Ненаменски трансфери, у ужем смислу, од 
Републике у корист нивоа општине 

 
89,237,011.00 

  
3,912,000.00 

 
93,149,011.00     

 
69,895,205.00     

 
75.04 
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733154 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 
од Републике у корист нивоа општине 

 
27,345,000.00 

  
12,100,000.00 

 
39,445,000.00     

 
5,532,000.00     

 
14.02 

 

 
733251 

Капитални наменски трансфери, у ужем 
смислу, од Републике у корист нивоа 
општине 

 
40,000,000.00 

   
40,000,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

 
733 

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ  
156,582,011.00 

  
16,012,000.00 

 
172,594,011.00 

 
75,427,205.00 

 
43.70 

 

 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (731 + 732 + 
733 ) 

 
159,582,011.00 

  
31,462,000.00 

 
191,044,011.00 

 
80,927,303.65 

 
42.36 

 

 
741151 

Приходи буџета општине од камата на 
средства консолидованог рачуна 
трезора укључена у депозит банака 

 
600,000.00     

   
600,000.00 

 
587,556.84     

 
97.93 

 

741511 Накнада за коришћење мин.сировина 25,000.00       25,000.00     13,312.00     53.25  

741513 Накнада за посечено дрво 20,000.00   20,000.00 8,000.00 40.00  

 
741526 

Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта 

 
100,000.00     

   
100,000.00     

 
67,668.01     

 
67.67 

 

 
741531 

Комунална такса за коришћење 
простора на јавним површинама или 
испред пословног простора у пословне 
сврхе 

 
 

18,000,000.00     

   
 

18,000,000.00     

 
 

13,175,934.87     

 
 

73.20 

 

 
741532 

Комунална такса за коришћење 
простора за паркирање 

 
350,000.00 

   
350,000.00 

 
185,911.92 

 
53.12 

 

 
741534 

Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 

 
10,000,000.00     

   
10,000,000.00     

 
8,566,967.56     

 
85.67 

 

 
741569 

 
Сливна водна накнада од правних лица 

 
200,000.00 

   
200,000.00 

 
109,112.92 

 
54.56 

 

 
741 

 
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 

 
29,295,000.00     

   
29,295,000.00     

 
22,714,464.12     

 
77.54 

 

 
742151 

 
Приходи од продаје добара и услуга 

 
0.00 

 
9,115,000.00 

 
0.00 

 
9,115,000.00 

 
9,019,368.32 

 
98.95 
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742152 

Приход од давања у закуп , односно на 
коришћење непокретности у државној 
својини које користи ЈЛС 

 
3,000,000.00     

 
14,206,000.00 

 
 0.00 

 
17,206,000.00 

 
9,921,012.64 

 
57.66 

 

 
742251 

 
Општинске административне таксе 

 
11,000,000.00     

   
11,000,000.00     

 
6,224,875.60     

 
56.59 

 

 
742253 

Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 

 
589,850,000.00     

   
589,850,000.00     

 
390,224,251.95     

 
66.16 

 

 
742351 

Приходи које својом делатношћу 
остваре органи и организације општина 

 
500,000.00     

   
500,000.00     

 
213,105.00     

 
42.62 

 

 
742 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА 

 
604,350,000.00     

 
23,321,000.00 

 
0.00 

 
627.671,000.00 

 
415,602,613.51     

 
66.21 

 

 
743324 

Приходи од новчаних казни за 
саобраћајне прекршаје 

 
6,000,000.00   

   
6,000,000.00     

 
3,235,805.39     

 
53.93 

 

 
743351 

Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку за прекршаје  
прописане актом СО 

 
350,000.00     

   
350,000.00     

 
216,900.00     

 
61.97 

 

 
743 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 

 
6,350,000.00     

   
6,350,000.00     

 
3,452,705.39     

 
54.37 

 

 
744151 

  
0.00 

    
310,520.00 

  

 
744 

  
0.00 

    
310,520.00 

  

 
745151 

 
Остали приходи у корист нивоа општине 

 
4,268,989.00     

 
16,901,000.00 

  
21,169,989.00 

 
16,884,155.66 

 
79.75 

 

 
745 

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ 

 
4,268,989.00     

 
16,901,000.00 

  
21,169,989.00 

 
16,884,155.66 

 
79.75 

 

 
771111 

 
Меморандумске ставке 

 
1,300,000.00     

  
2,900,000.00 

 
4,200,000.00 

 
3,524,457.38 

 
83.91 

 

 
771 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

 
1,300,000.00     

  
2,900,000.00 

 
4,200,000.00 

 
3,524,457.38 

 
83.91 

 

 
772111 

 
Меморандумске ставке 

 
180,000.00 

  
99,000.00 

 
279,000.00 

 
792,278.11 

 
283.97 
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772 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

 
180,000.00 

  
99,000.00 

 
279,000.00 

 
792,278.11 

 
283.97 

 

 
813151 

Примања од продаје основних 
средстава 

 
1,200,000.00     

   
1,200,000.00     

 
0.00 

 
0.00 

 

 
813 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

 
1,200,000.00     

   
1,200,000.00     

 
0.00 

 
0.00 

 

 
823151 

Примања од продају робе за даљу 
продају у корист нивоа општине 

 
0.00 

 
300,000.00 

  
300,000.00 

 
106,269.50 

 
35.42 

 

 
823 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 
ДАЉУ ПРОДАЈУ 

  
300,000.00 

  
300,000.00 

 
106,269.50 

 
35.42 

 

 
911451 

Примања од задуживања од пословних 
банака у земљи 

 
320,000,000.00 

   
320,000,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

 
911 

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ 
ЗАДУЖИВАЊА 

 
320,000,000.00 

   
320,000,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

  
УКУПНИ ПРИХОДИ  

 
1,570,000,000.00     

 
42,869,000.00 

 
35,666,000.00 

 
1,648,805,000.00 

 
810,457,978.39 

 
49.15  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ПО УПЛАТНИМ РАЧУНИМА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013. ГОДИНЕ ДО 30.09.2013. ГОДИНЕ 

 
 

УПЛАТНИ РАЧУН НАЗИВ УПЛАТНОГ РАЧУНА 
ОСТВАРЕЊЕ ОД 

01.01.2013. ДО 30.09.2013. 
ГОДИНЕ 

840-711111843-52 Порез на зараде 94,994,342.39 
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711110 ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ 94,994,342.39 

840-711121843-25 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу 4,533,902.52 

840-711122843-32 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушалном утврђеном приходу 4,002,585.22 

711120 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 8,536,487.74  

840-711143843-82 Порез на приходе од непокретности 8,159,278.35 

840-711145843-96 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 149,956.00 

840-711146843-06 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 20,000.00 

840-711147843-13 Порез на земљиште 7,708,168.96 

840-711148843- Порез на приходе од непокретности по решењу пореске 8,980.00 

711140 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ 16,046,383.31  

840-711161843-14 Порез на приходе од осигурања лица 11,582.00 

711160  11,582.00 

840-711181843-57 Самодопринос према зарадама запослених 103,450.45 

840-711184843-78 Самодопринос од прихода лица која се баве самосталном делатношћу 25,231.00 

711180 САМОДОПРИНОСИ 128,681.45 

840-711191843-30 Порез на остале приходе 9,585,695.40 

840-711193843-44 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 64,670.37 

711190 ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ 9,650,365.77 

711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ 129,367,842.66 

840-712112843-75 Порез на фонд зарада осталих запослених 6,801.00 

712110 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 6,801.00 

712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 6,801.00 

840-713121843-57 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 29,253,494.60 

840-713122843-64 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 21,556,218.80 

713120 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 50,809,713.40  

840-713311843-29 Порез на наслеђе и поклон 1,834,395.67 

713310 ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН 1,834,395.67 

840-713421843-23 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 39,485,880.50 

840-713423843-37 Порез на пренос апсолутних права на пловним моторним возилима и пловним објектима 1,711,420.94 

713420 ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ 41,197,301.44 

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 93,841,410.51 

840-714513843-04 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључнох возила, осим пољопривредних возила и 
машина 

4,597,703.00 

840-714514843-11 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 1,350.00 

714510 ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И НАКНАДЕ НА МОТОРНА ВОЗИЛА 4,599,053.00 

840-714543843-20 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног замљишта 571,997.60 

840-714547843-48 Накнада за загађивање животне средине 0.00 
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714540 НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 571,997.60 

840-71455284383 Боравишна такса 33,780,487.52 

714550 КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ 33,780,487.52 

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 38,951,538.12 

840-716111843-35 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 3,975,618.78 

716110 КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ 3,975,618.78 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 3,975,618.78 

840-732251843-10 Kaпиталне  донације oд  међународних организација у корист нивоа општине 5,500,098.65  

732250 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 5,500,098.65  

732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 5,500,098.65  

840-733151843-05 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општине 69,895,205.00 

840-733152843-  207,000.00 

840-733154843-26 Текући ненаменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине 5,325,000.00  

733150 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ 75,427,205.00  

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 75,427,205.00  

840-741151843-36 
Приходи од буџета општине  од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит 
банака 

587,556.84 

741150 КАМАТЕ НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ОПШТИНЕ 587,556.84 

840-741511843-34 Накнада за коришћење минералних сировина 13,312.00 

840-741513843-48 Накнада за посечено дрво 8,000.00 

741510 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 21,312.00 

840-741526843-36 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 67,668.01 

741520 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 67,668.01 

840-741531843-77 
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у 
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности 

13,175,934.87 

840-741532843-84 Комунална такса за коришћење простора за паркирање 185,911.92 

840-741534843-98 Накнада за коришћење грађевинског земљишта правних лица 8,566,967.56 

741530 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 21,928,814.35 

840-741569843- Сливна водна накнада од правних лица 109,112.92 

741560 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА 109,112.92 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 22,714,464.12 

840-742151843-52 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина 9,019,368.32 

840-742152843-59 
Приход од даваља у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе 
општине и индиректни корисници буџета 

9,921,012.64 

742150 ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП И ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ 18,940,380.96  

840-742251843-73 Општинске административне таксе 6,224,875.60 
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840-742253843-87 Накнада за уређење грађевинског земљишта 390,224,251.95 

742250 ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА 396,449,127.55 

840-742351843-94 Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општине 213,105.00 

742350 
ПРИХОДИ БУЏЕТА ОПШТИНА ОД СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ 
НЕТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

213,105.00 

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 415,602,613.51 

840-743324843-18 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 3,235,805.39 

743320 ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ 3,235,805.39 

840-743332843  3,600.00 

743330  3,600.00 

840-743351843-13 
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине 
општине, као и одузета имовинска корист у том поступку 

213,300.00 

743350 ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ 213,300.00 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 3,452,705.39 

840-745151843-03 Остали приходи у корист нивоа општина 16,884,155.66 

745150 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА 16,884,155.66 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 16,884,155.66 

840-771111843- Меморандумске ставке за рефундацију расхода 3,524,457.38 

771110 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 3,524,457.38 

771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 3,524,457.38 

840-772111843-58 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 792,278.11 

772110 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 792,897.11 

772 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 792,278.11 

840-813151843-24 Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општине 0.00 

813150 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА 0.00 

813 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0.00 

840-823151843-87 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине 106,269.50 

823150 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 106,269.50 

823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 106,269.50 

840-911451843- Примања од задуживања од пословних банака у земљи 0.00 

911450  0.00 

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 0.00 

 УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 810,457,978.39 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е    Р А С Х О Д А    И    И З Д А Т А К А 
 

Раходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2013. године до 30.09.2013. године извршени су у укупном износу 701,597,394.35 динара, што представља 
42.55 % у односу на план дефинисан Одлуком о ребалансу I буџету за 2013. годину и то по следећим изворима финансирања: 

 
-Извршени расходи и издаци из средстава буџета општине – извор финансирања 01 у укупном износу од 659,686,187.28 динара, 
-Извршени расходи и издаци из средстава буџета Републике – извор финансирања 07 у укупном износу од 8,080,136.40 динара и 
-Извршени расходи и издаци из средстава донација – извор финансирања 06 у укупном износу од 5,450,036.75 динара. 
-Извршени расходи и издаци из сопствених средстава – извор 04 у укупном износу од 28,381,033.92 динара 

 
Од укупно извршених расхода и издатака могу се истаћи следећи: 
 

- Средства за рад Скупштине општине (раздео 1.00 – Скупштина општине) извршена су у износу 9,711,307.90 динара, односно 74.20 % у односу на 
план, и то по следећим врстама трошкова: 
 

конто о  п  и  с извршено 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених 1,697,452.77 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 186,719.82  

412200 Допринос за здравствено осигурање 104,393.33  

412300 Допринос за незапослене 12,730.89  

415100 Накнада трошкова превоза за запослене 24,088.50 

417100 Посланички додатак 3,868,064.85 

421612 Закуп имовине и опреме (штанда) 118,250.00 

422100 Трошкови службених путовања у земљи 24,876.00 

422200 Трошкови службених путовања у иностранство 44,472.00 

423400 Услуге информисања 473,550.00 

423500 Стручне услуге 309,493.05 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 794,833.75 

423700 Репрезентација 637,949.08 

423900 Остале опште услуге 598,906.81 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 137,154.49 

426100 Административни материјал (канцеларијски) 107,971.04 

426300 Материјал за усавршавање и образовање запослених 38,313.00 

426900 Материјал за посебне намене 531,858.52 
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482200 Обавезне таксе 230.00 

   

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1.00 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ : 9,711,307.90 

 
 

- Средства за рад Председника општине и општинско веће (раздео 2.00 – Председник општине и општинско веће) извршена су у износу од 
8,965,375.74 динара што представља 60.76 % у односу на планиране расходе и односе се на трошкове редовног пословања, и то по следећим 
врстама; 

 

конто о  п  и   с извршено 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених 4,412,603.72 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 485,386.39  

412200 Допринос за здравствено осигурање 271,375.12  

412300 Допринос за незапослене 33,094.54  

413100 Накнаде у натури 4,735.00 

415100 Накнада трошкова превоза за запослене 71,301.30 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 404.50 

421400 Услуге комуникације 23,600.61 

421500 Трошкови осигурања 14,320.00 

422100 Трошкови службених путовања у земљи 102,293.00 

422200 Трошкови службених путовања у иностранство 171,383.70 

423400 Услуге информисања 206,020.00 

423500 Стручне услуге 1,208,206.13 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1,197,170.00 

423700 Репрезентација 352,329.52 

423900 Остале опште услуге 8,144.43 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 51,848,21 

426400 Материјал за саобраћај 164,448.14 

426600 Материјал за образовање, културу, спорт 108,000.00 

426900 Материјал за посебне намене 69,441.43 

482200 Обавезне таксе 9,270.00 

   

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2.00 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ : 

 
8,965,375.74 
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- Средства за рад Општинског јавног правобранилаштва (раздео 4.00 – Општинско јавно правобранилаштво) утрошена су у износу од 

1,888,947.47 динара, односно 60.50 % у односу на план буџета и односе се на трошкове редовног пословања општинског јавног правобранилаштва, и 
то по следећим врстама трошкова: 
 

конто о  п  и   с извршено 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених 1,254,341.21 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 137,977.53  

412200 Допринос за здравствено осигурање 77,141.98  

412300 Допринос за незапослене 9,385.04  

414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице 34,000.00 

415100 Накнада трошкова превоза за запослене 45,060.15 

416100 Награде за запослене – јубиларне награде 151,127.00 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 34,000.00 

422100 Трошкови службених путовања у земљи 22,741.00 

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 28,300.00 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 20,160.00 

423700 Репрезентација 18,382.40 

424600 Геодетске услуге 20,000.00 

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 18,960.00 

426100 Административни материјал 4,571.15 

426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених 9,300.01 

426900 Материјал за посебне намене 3,500.00 

   

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4.00 – ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 
1,888,947,47 

 
- Средства за рад Органа управе (раздео 3 – Општинска управа) извршена су у износу од 117,393,236.03 динара, односно 63.72 % у односу на план 

(по свим изворима финансирања) и то по следећим трошковима: 
 

конто о  п  и  с извршено 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених 33,727,038.02 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 3,702,108.20 

412200 Допринос за здравствено осигурање 2,080,924.18 

412300 Допринос за незапослене 253,771.25 

413100 Накнаде у натури 12,480.00 

414100 Исплата накнада за време одсуствовања са посла 1,726,655.85 

414300 Отпремнине и помоћи 1,036.695.14 
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414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице 122,000.00 

415100 Накнада трошкова превоза за запослене 1,672,182.57 

416100 Награде за запослене и остали посебни расходи (јубиларне) 365,992.00 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,891,766.50 

421200 Енергетске услуге 4,630,818.75 

421300 Комуналне услуге 199,221.57 

421400 Услуге комуникације 2,331,034.50 

421500 Трошкови осигурања 198,505.46 

421600 Закуп имовине и опреме 76,677.13 

422100 Трошкови службених путовања у земљи 212,293.43 

422200 Трошкови службених путовања у иностранство 60,824.54 

423200 Компјутерске услуге 1,054,859.21 

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 215,820.00 

423400 Услуге информисања 1,311,150.00 

423500 Стручне услуге 2,594,059.56 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 3,568,000.00 

423700 Репрезентација 4,953.86 

423900 Остале опште услуге 3,316,840.27 

424100 Пољопривредне услуге 3,000.00 

424200 Услуге образовања, културе и спорта 1,732,311.86 

424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске  1,761,906.24 

424900 Остале специјализоване услуге 4,392,938.51 

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 273,241.00 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 895,007.16 

426100 Административни материјал (канцеларијски) 756,128.53 

426300 Материјал за усавршавање и образовање запослених 163,730.00 

426400 Материјал за саобраћај 2,211,291.95 

426600 Материјал за образовање, културу и спорт 345,600.00 

426800 Материјал за одржавање хигијене 202,134.00 

426900 Материјал за посебне намене 631,482.21 

451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 9,189,231.14 

472700 Накнада из буџета за образовање, културу, науку 3,046,854.56 

481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 1,149,362.09 

482100 Остали порези 516,728.00 

482200 Обавезне таксе 304,753.00 

482300 Новчане казне и пенали 5,000.00 

483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 2,603,491.49 
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484100 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем.непо. 418,500.00 

485100 Накнада штете за повреду или штету насталу од стране држ.орг. 1,585,468.60 

   

 УКУПНО: 98,554,832.33 

   

511200 Изградња зграда и објеката 4,025,646.14 

511300 Капитално одржавање зграда и објеката 5,469,971.01 

511400 Пројектно планирање 2,637,500.00 

512100 Опрема за саобраћај 3,819,510.00 

512200 Административна опрема 2,720,998.55 

512500 Медицинска и лабараторијска опрема 149,598.00 

512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна  15,180.00 

   

 УКУПНО: 18,838,403.70 

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00-ОПШТИНСКА УПРАВА 117,393,236.03 

 
- Средства за рад индиректних корисника буџетских средстава као и осталих корисника (раздео 3.01 до 3.25) извршена су у укупном износу од 

289,977,080.19 динара, односно 32.46% у односу на план (по свим изворима финансирања) и служи за редовно пословање, инвестиције и то на 
следећи начин; 

 
- Средства везана за јавни дуг (раздео 3.00 – глава 3.01 – Трансакције везане за јавни дуг) извршена су у износу од 75,821,292.49 динара, и то по 

следећим врстама трошкова: 
 

конто о  п  и  с Извршено из 
средстава буџета 

441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 6,562,382.47 

444200 Остали пратећи трошкови задуживања 28,140.81 

611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 69,230,769.21 

      

   УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.01 – ТРАНСАКЦИЈЕ 
ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ 

 
75,821,292.49  

 
- Средства за социјалну заштиту (раздео 3.02 – Центар за социјални рад) извршена су у укупном износу од 11,382,887.61 динара, односно  67.64 % 

од укупно планираних средстава; 
 

конто о  п  и  с Извршено из 
средстава буџета 
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421100 Трошкови платног промета 14,308.72  

421400 Трошкови телефона 45,296.60 

426300 Стручна литература за потребе запослених 66,450.00  

426400 Трошкови горива 51,227.41 

472300 Накнада из буџета за децу и породицу – „Зрачак“ 2,556,578.01 

472800 Накнаде из буџета за живот и становање – „Помоћ у кући“ 3,993,556.87 

472900  Једнократне новчане помоћи по решењу центра 1,072,535.00  

472900  Једнократне новчане помоћи - ТБР 3,582,935.00  

   УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.02 –  ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
11,382,887.61  

 
 

- Средства за финасирање социјалне заштите (раздео 3.00 – глава 3.03 – Социјална заштита неквалификована на другом месту) извршена  су у 
укупном износу од 5,623,739.64 динара, што представља 73.51% од укупно планираних средстава; 

 

конто о  п  и  с Извршено из 
средстава буџета 

 472311  Накнада из буџета за децу и породицу-родитељски додатак 4,407,151.64  

472717   Накнада за исхрану и смештај ученика у домове 253,574.00  

472718 Накнада за превоз ученика 963,014.00 

      

   УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.03 –  СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА НЕКВАЛИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ   

 
5,623,739.64 

 
 

- Средства за Социјалну заштиту (раздео 3.00 – глава 3.04 – Црвени крст) извршена су у износу од 1,302,897.71 динара, односно 66.81% од укупно 
планираних средстава;  
 

- Средства за безбедност (раздео 3.00 - глава 3.05 – Ватрогасно друштво) извршена су у износу од 491,912.97 динара, односно 89.43% од укупно 
планираних  средстава; 

 
- Средства за економске послове (раздео 3.00 - глава 3.06 – пољопривреда, шумарство, лов и риболов) извршена су (по свим изворима 

финансирања) у износу од 10,250,919.94 динара, односно 45.35% од укупно планираних средстава, по следћим врстама трошкова; 
 

конто о  п  и  с Извршено из 
средстава буџета 

423900  Остале опште услуге  132,528.00  

424900 Остале специјализоване услуге  661,734.51  
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451100 Текуће субвенције за пољопривреду 9,456,657.43 

   

   УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.06 –  ПОЉОПРИВРЕДА, 
ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ   

 
10,250,919.94  

 
 

- Средства за текуће и капиталне трансфере за примарну здравствену заштиту (раздео 3.07 – Дом здравља Чајетина) извршена су у износу  од 
2,913,499.87 динара, односно 74.70% од укупно планираних средстава, која су коришћена за накнаду за рад медицинског особља у време туристичке 
сезоне на Златибору, утврђивање смрти лица и стручна саветовања запослених и за набавку санитета је пренето 2,108,240.80 динара; 
 

- Средства за финансирање рада хуманитарних и друштвених организација (раздео 3.00 - глава 3.08 – Дотације осталим непрофитним 
институцијама) извршена су у укупном износу од 2,438,476.32 динара, што представља 66.26 % од укупно планираних средстава и коришћена су за 
финансирање редовних активности хуманитарних и друштвених организација; 

 
- Средства за заштиту и унапређење животне средине (раздео 3.00 – глава 3.09 – Буџетски фонд за заштиту животне средине) извршена су у 

износу од 768,728.45  динар, односно 69.88% од укупно планираних средстава;  
 
 

- Средства за финансирање стамбеног развоја и развоја заједнице (раздео 3.00 - глава 3.10 до 3.13 – Одсек за привреду и привредни развој) 
извршена су (по свим изворима финансирања) у износу од 243,075,764.22 динара, односно R..% од укупно планираних средстава и то на следећи 
начин: 

 
- Средства за финансирање функције 620, раздео 3.00 – глава 3.10 – извршена су у износу од 40,246,651.53 динар, односно 54.46% од планираних 

средстава буџета, по следећим врстама трошкова; 
 

 
 

 

конто о  п  и  с Извршено из 
средстава буџета 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  630,000.00  

424600 Геодетске услуге  501,783.76  

426100 Административни материјал 157,818.35 

426400 Материјал за саобраћај - гориво 185,897.44 

463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 38,771,151.98 

   

    
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.10 –  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ   

 
40,246,651.53  
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Капитални трансфери у износу од 38,771,151.98 динара су утрошени за следеће намене: 
 
1. МЗ Златибор за расвету – 3,945,786.00 динара; 
2. МЗ Чајетина за расвету – 1,917,807.60 динара; 
3. МЗ Мачкат за расвету – 1,708,528.49 динара; 
4. МЗ Алин Поток за путеве – 1,118,236.11 динара; 
5. МЗ Љубиш за путеве – 3,711,667.66 динара; 
6. МЗ Шљивовица за путеве – 4,528,091.25 динара; 
7. МЗ Сирогојно за путеви – 1,804,251.49 динара; 
8. МЗ Доброселица за путеве – 2,898,176.24 динара; 
9. МЗ Трипкова за путеве – 2,294,961.24 динара; 
10. МЗ Рожанство за путеве – 3,536,943.21 динар; 
11. МЗ Крива Река за путеве – 1,192,287.00 динара; 
12. МЗ Гостиље за путеве – 1,324,532.91 динар; 
13. МЗ Мачкат за путеве – 689,230.50 динара; 
14. МЗ Трнава за путеве – 793,286.95 динара; 
15. МЗ Јабланица за путеве – 19,433.66 динара; 
16. МЗ Бранешци за путеве – 3,874,853.64 динара; 
17. МЗ Златибор за путеве – 700,391.21 динар; 
18. МЗ Рожанство  - 1,151,769.00 динара; 
19. МЗ Мачкат за комуналну инфраструктуру – 45,317.82 динара; 
20. МЗ Чајетина за путеве – 1,515,600.00динара; 

 
- Средства за финансирање функције 460, раздео 3.11 – Комуникација – извршена су (по свим изворима финансирања) у износу од 155,176,083.27 

динара, односно 22.45% од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова; 
-  

конто о  п  и  с Извршено из 
средстава буџета 

423900 Остале опште услуге  600,540.00  

424500 Услуге одржавања јавних површина  99,835,832.61  

424900 Остале специјализоване услуге 933,360.00 

425100 Трошкови одржавања зграда и објеката 26,542,862.19 

451200 Капиталне субвенције јавним предузећима – ЈКП „Дубоко“ 1,885,962.01 

511200 Изградња зграда и објеката 25,377,526.46 

   

    
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.11 –  КОМУНИКАЦИЈА   

 
155,176,083.27  
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- Средства у износу од 99,835,832.61 динар, намењена за одржавање јавних површина, су највећим делом утрошена за: 
 

-  за чишћење снега 30,932,868.90 динара; 
-  за  набавка агрегата за чишћење снега 1,501,830.92 динара; 
-  за набавку соли за подасипање путева 3,541,200.00 динара; 
-  за набавку нафте за чишћење путева  830,456.08 динара;  
-  за чишћење дивљих депонија и смећа по МЗ 4,386,228.40 динара;  
-  за одржавање јавних површина (кошење траве на јавним површинама, купљење смећа са јавних површина, сечење и уклањање ниског растиња и 

шибља на јавним површинама) 29,363,432.70 динара; 
- за прање улица 645,089.40 динара; 
- за набавку хортикултурног материјала 334,260.97 динара; 
- за набавку и израду жандињера 393,000,00 динара; 
- за уређење трга на Златибору 1,398,814.08 динара; 
- за уређење бине на Златибору 2,246,941.72 динара; 
- за израду и монтажу кућних бројева 3,054,168.00 динара; 
- за уређење шеталишта око језера 1,392,379.27 динара; 
- за ограђивање игралишта на Обудојевици 186,060.00 динара; 
- за набавку контејнера 3,072,000.00 динара; 
- за ботаничку башту 679,200.00 динара; 
- за набавку реквизита за одмор и рекреацију и ограда 1,022,110.08 динара; 
- за остале радове на одржавању чистоће путева и улица 3,687,604.38 динара. 
- за сакупљање ризле 1,439,172.00 динара; 
- за уређењ игралишта, шеталишта, мобилијар – пројекат УНДП – 8,139,190.71 динар; 
- за трим стазе и забавне паркове 1,470,048.00 динара. 

 
Средства у износу од 25,377,526.46 динара, су највећим делом утошена: 
 

-  за пут Рудине-Рожанство 12,542,947.88 динара; 
- за уређење тржног центра на Златибору 5,137,038.35 динара; 
-  за улицу Јованке Јефтановић на Златибору 6,497,540.23 динара; 
-  аутобуска станица Златибор 1,200,000.00 динара. 

 
- Средства за финансирање функције 630, раздео 3.00 - глава 3.12 – Водоснадбевање – извршена су у износу од 37,619,809.30 динара, односно 

44.25% од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова; 
 

конто о  п  и  с Извршено из 
средстава буџета 
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425100 Текуће поправке и одржавање водовода 11,602,017.39 

511200 Изградња водовода и канализације 26,017,791.91 

    
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.12 –  ВОДОСНАДБЕВАЊЕ   

 
37,619,809.30  

 
-  Средства у износу од 26,017,791.91 динара су   утрошена за изградњу водовода и канализације, и то: 

 
- за водовод Зова I и Зова II,  Караула и Око 6,046,131.21 динара; 
-     за водовод Мачкат -, постављање главне цеви Бела Земља-Мачкат  6,809,712.20 динара; 
-     за пројекат хидрогеолошких истраживања вода 2,118,700.00 динара; 
-     за водоводни крак на Камаљу  856,161.60 динар; 
-     за ски центар Торник-Рибница снадбевање водом 2,783,512.27 динара; 
-     за водовод и канализацију у Тић поље 1,309,041.00 динара; 
-     за фекалну канализацију Зова I и Зова II  1,833,348.41 динара,  
-     за кишну канализацију код Зеленкаде   245,241.60 динара; 
-     за вододвод на пијаци Златибор 702,863.20 динара; 
-     за водовод Масница 1,407,371.52 динара; 
-     за главни водовод Караула 1,324,173.60 динара; 
-     за канализациони крак поред Пера Шишовића 581,535.30 динара. 
  
- Средства за финансирање функције 640, раздео 3.00 – глава 3.13 – Улична расвета – извршена су у износу 10,033,220.12 динара, односно 47.77% 

од укупно планираних средстава, највећим делом се односи на трошкове електричне енергије за јавну расвету и одржавање јавне расвете; 
 

конто о  п  и  с Извршено из 
средстава буџета 

421200 Трошкови електричне енергије (расвета) 4,762,348.62 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 2,154,529.10 

511200 Изградња расвете 3,116,342.40 

   

    
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.13 – УЛИЧНА РАСВЕТА   

 
10,033,220.12  

 
Средства у износу од 3,116,342.40 динара утрошена су за изградњу расвете, и то: 
 

- за јавну расвету у МЗ Сирогојно 131,082.00 динара; 
- за јавну расвету у Рожанству 382,134.00 динара; 
- за јавну расвету у Тић пољу 468,840.00 динара; 
- за јавну расвету поред хотела „Олимп“ 1,655,160.00 динара; 
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- за јавну расвету изнад хотела „Мона“ 479,126.40 динара.  
- Средства за финансирање рада осталих установа   (раздео 3.00 – глава 3.14 – Историјски архив) извршена су у износу 180,000.00 динара, 

односно 72.00% од укупно планираних средстава; 
 

- Средства за финансирање рада спортских клубова (раздео 3.00 - глава 3.15 – Спортски савез) извршена су у износу 4,693,763.15 динара, 
односно 46.93% од укупно планираних средстава, и то: 
 

конто Назив клуба Извршено из 
средстава буџета 

481900 Кошаркашки клуб Златибор 969,129.00  

  Одбојкашки клуб Златибор 595,309.00  

  Фудбалски клуб Златибор 1,402,958.00  

 Фудбалски клуб Гостиље 300,000.00 

 Пливачки клуб 77,654.15 

 Карате клуб 100,000.00 

 Смучарски клуб 351,481.00 

 Тениски клуб 150,000.00 

 Биатлон клуб Златибор 50,000.00 

 Ауто-мото клуб Миленко Кнежевић 50,000.00 

 МОСИ игре 435,000.00 

 Школска олимпијада 70,000.00 

 Риболовачко удружење - рачун 18,010.00 

 Остали трошкови 10,150.50 

 Александар Радишић – учешће на такмичењу 93,000.00 

 Трошкови платног промета 21,071.50 

   
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.15 – СПОРТСКИ САВЕЗ   

 
4,693,763.15  

 
 

- Средства за финансирање функције 830 – услуге информисања   (раздео 3.00 - глава 3.16 - информисање) извршена су    у укупном износу од 
3,405,698.27 динара, што представља 68.11 % од укупно планираних средстава; 

 
- Средства за основно образовање, функција 912 (раздео 3.00 - глава 3.17 до 3.19 – Основно образовање) утрошена су за финансирање 

материјалних трошкова у основном   образовању, финансирање превоза радника, као и за финансирање текућег и инвестиционог одржавања. 
Средства су реализована у укупном износу од 25.362,002.43, што представља 34.89 %  од укупно планираних средстава, по следећим врстама 
трошкова;  
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415100 Накнада трошкова превоза за запослене 3,947,233.91   

416100 Награде запослених и остали посебни расходи 289,180.29  

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 851,273.60   

421200 Енергетске услуге 6,338,626.70   

421300 Комуналне услуге 373,063.69  

421400 Услуге комуникације 340,676.73  

421500 Трошкови осигурања 1,087,685.15   

422100 Трошкови службених путовања у земљи 106,484.48  

422400 Трошкови превоза ученика 1,597,058.43 

423100  654.00 

423200  13,596.00 

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 270,601.51  

423400 Услуге информисања 26,282.00  

423700 Репрезентација 7,710.44  

423900 Остале опште услуге 503,900.00   

424200 Услуге образовања, културе и спорта 63,152.80   

424300 Услуге јавног здравства по уговору-анализа 25,580.00  

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 786,590.23   

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 722,707.07  

426100 Административни материјал (канцеларијски) 108,701.98   

426300 Материјал за усавршавање и образовање запослених 153,019.09  

426400 Материјал за саобраћај 990,776.08   

426600 Материјал за образовање 335,501.21 

426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 439,963.38   

426900 Материјал за посебне намене 205,800.79   

472700 Ученичке награде 155,416.75 

482100 Регистрација возила 93,277.00  

482200 Остали порези и таксе 2,084.50  

    

 УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – класа 4 : 19,836,597.81  

   

511200 Изградња зграда и објеката за потребе образовања 3,827,672.33 

511300 Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања 1,480,930.29 

512200 Административна опрема 184,792.00  

512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 32,010.00  

   

 УКУПНО ЗА ИЗДАТКЕ – класа 5 : 5,525,404.62  
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УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.17– 3.19 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
 
  

25,362,002.43  

 
- Средства за средње образовање, функција 920 (раздео 3.00 - глава 3.20   – Средње образовање) утрошена су за финансирање материјалних 

трошкова,сталних трошкова, финансирање превоза радника, као и за финансирање текућег и инвестиционог одржавања. Средства су реализована у 
укупном износу од 4,493,626.54 што представља 48.58 %  од укупно планираних средстава, по следећим врстама трошкова;  
 

415100 Накнада трошкова превоза за запослене 867,087.24   

416100 Награде запослених и остали посебни расходи 134,513.00  

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 256,467.41   

421200 Енергетске услуге 1,176,733.42   

421300 Комуналне услуге 156,764.02  

421400 Услуге комуникације 93,584.78  

421500 Трошкови осигурања 139,893.02   

422100 Трошкови службених путовања у земљи 68,860.00  

422200 Трошкови дневница за службени пут у иностранство 14,488.00   

423200 Остале компјутерске услуге 39,907.75 

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 60,290.00  

423400 Остале медијске услуге,услуге штампања, објављивање огласа 47,134.68  

423500 Стручне услуге 57,500.00  

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство – прање веша 2,100.00   

423700 Репрезентација 49,633.95  

423900 Остале опште услуге 14,067.00   

424300 Услуге јавног здравља, анализе 44,487.00   

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 52,495.00   

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 176,994.00  

426100 Административни материјал (канцеларијски) 56,726.00   

426300 Материјал за усавршавање и образовање запослених 114,606.08  

426400 Материјал за саобраћај - гориво 734.50 

426600 Материјал за образовање 163,495.04   

426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 134,799.00   

426900 Материјал за посебне намене 55,713.57   

472700 Остале накнаде за образовање, ученичке награде 58,288.08  

    

 УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – класа 4 : 4,037,344.54  
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511300 Капитално одржавање објеката за потребе образовања 420,822.00 

512200 Административна опрема 0.00  

512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 35,460.00  

   

 УКУПНО ЗА ИЗДАТКЕ – класа 5 : 456,282.00  

  
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.20  СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  

 
4,493,626.54 

  

 
 

- Средства за финансирање осталих општих услуга, функција 160 (раздео 3.00 - глава 3.21 – Месне заједнице) извршена су     у укупном износу од 
12,453,843.21 динара, што представља 54.69% од укупно планираних средстава буџета,и то по следећим врстама трошкова: 
 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 242,713.50 

421200 Енергетске услуге 3,609,282.09 

421300 Комуналне услуге 58,729.60 

421400 Услуге комуникације 49,559.94 

421500 Трошкови осигурања 46,660.34 

423100 Административне услуге 22,906.20 

423500 Стручне услуге 33,610.00 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 41,800.00 

423700 Репрезентација 71,121.00 

423900 Остале опште услуге 192,835.34 

424300 Медицинске услуге 2,171.60 

424500 Услуге одржавања јавних површина 60,105.13 

424600 Геодетске услуге 3,367.61 

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2,316,126.67 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 4,820.00 

426100 Административне услуге 5,995.00 

426400 Материјал за саобраћај 20,076.59 

426900 Материјал за посебне намене 200,641.60 

482200 Обавезне таксе 6,030.00 

 УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – класа 4: 6,988,552.21 

511200 Изградња зграда и објеката 4,489,967.30 

511300 Капитално одржавање зграда и објеката 844,791.30 

511400 Пројектно планирање 12,000.00 

512500 Медицинска и лабораторијска опрема 59,280.00 
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512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 13,990.80 

512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна 45,261.60 

 УКУПНО ЗА ИЗДАТКЕ – класа 5: 5,465,291.00 

   

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – главу 3.21 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
12,453,843.21 

 
 

- Средства за рад Туристичке организације „Златибор“, за развој туризма и туристичких манифестација у општини Чајетина, ФУНКЦИЈА 473 (раздео 
3.00 – глава 3.22 – Туристичка организација Златибор) извршена су у износу од 32,607,533.58 динара, односно 65.21% од укупно планираних 
средстава буџета-извор 01, 11,621,090.16 динара из сопствених средстава-извор 04 и 8,637,400.65 динара из осталих извора (од средстава донације 
и републике-извор 06 и 07), укупно извршени расходи по свим изворима финансирања износе 52,866,024.39 динара и то по следећим врстама 
трошкова: 
 

 
конто 

 
о  п  и  с 

Извршено из 
средстава 

буџета 

Извршено из 
сопствених 
средстава 

Извршено из 
осталих 
извора 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених 5,924,463.91   1,743,667.09 34,903.52 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 651,691.10    907,699.46    3,839.39    

412200 Допринос за здравствено осигурање 364,354.55    107,235.48    2,146.56    

412300 Допринос за незапослене 44,433,45   13,077.51   261.78   

414300 Отпремнине и помоћи 0.00 14,000.00 0.00 

415100 Накнада трошкова превоза за запослене 199,919.20  0.00   0.00   

416100 Награде запослених и остали посебни расходи 0.00  0.00  0.00  

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 212,522.22  128,413.39   18,590.50   

421200 Енергетске услуге 1,799,735.82  0.00  106,879.61  

421300 Комуналне услуге 321,913.06  0.00   0.00   

421400 Услуге комуникације 453,360.67  81,753.20   143,030.68   

421500 Трошкови осигурања 182,880.00  127,257.00   0.00   

421600 Закуп имовине и опреме 710,177.00 694,287.00  0.00  

421900 Остали трошкови 25,610.00  5,388.02  0.00  

422100 Трошкови службених путовања у земљи 378,686.00 10,060.00  0.00  

422200 Трошкови службених путовања у иностранству 335,899.76 84,791.43  36,990.80  

423100 Административне услуге 0.00 0.00 88,000.00 

423200 Компјутерске услуге 140,253.33  0.00  0.00  

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 24,680.00 0.00 0.00 

423400 Услуге информисања 5,056,655.29  544,374.12  797,250.00  
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423500 Стручне услуге 311,782.00  0.00  0.00  

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1,255,968.00  2,033,725.58  228,900.00  

423700 Репрезентација 19,760.00 0.00 0.00 

423900 Остале опште услуге 5,537,268.99  1,977,393.94  4,339,799.71  

424200 Услуге образовања, културе и спорта 904,885.00  275,136.00  755,600.00  

424300 Медицинске услуге 0.00 3,340.00 0.00 

424500 Услуге одржавања националних паркова 0.00 63,000,00 0.00 

424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 58,481.81 0.00 0.00 

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 157,377.00  17,000.40  0.00  

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 714,875.29  0.00  0.00  

426100 Административни материјал (канцеларијски) 407,157.30  0.00  62,532.00  

426200 Материјал за пољопривреду 74,840.00 214,877.51 0.00 

426300 Материјал за усавршавање и образовање запослених 103,960.00 0.00 0.00 

426400 Материјал за саобраћај 761,518.37  0.00  300,000.00  

426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 341,144.00  1,619,64  0.00  

426900 Материјал за посебне намене 310,624.27  202,772,00  0.00  

472700 Накнада за образовање и културу из буџета 0.00 120,000.00 0.00 

481900 Дотације осталим непрофитним институцијама  960,000.00 260,000.00  150,000.00  

482100 Обавезни  порези и таксе 8,170.00 1,453,596,82 0.00 

482200 Остали порези 25,680.00  378,640,00  0.00  

483100 Новчане казне по решењу судова 0.00 32,268,00 0.00 

  УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – класа 4 : 28,780,727.39  11,495,373.59   7,068,724.55   

     

511200 Изградња зграда и објеката 3,511,706.19 76,216,57  1,204,726.10  

512200 Административна опрема 35,600.00 0.00  363,950.00  

512300 Опрема за пољопривреду 4,500.00   

512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 275,000.00 0.00  0.00  

523100 Залихе робе за даљу продају 0.00 49,500,00 0.00 

 УКУПНО ЗА ИЗДАТКЕ – класа 5 : 3,826,806.19 125,716.57  1,568,676.10  

     

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.22– ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА „ЗЛАТИБОР“ 

 
32,607,533.58 

 
11,621,090.16  

 
8,637,400.65  

 
 

- Средства за финасирање културе и физичке културе (раздео 3.00 – глава 3.23 – Културно спортски центар) извршена су у износу од 
25,918,015.11 динара, односно 67.46% од укупно планираних средстава буџета и коришћена су за финансирање програма   културе и редовне 
делатности Културно-спортског центра Чајетина,из сопствених средстава –извор 04,   извршена су у износу од 3,858,802.94 динара, односно 27.66% 
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од укупно планираних средстава по тим изворима, укупно извршени расходи по свим изворима финансирања износе 29,776,818.05 динара и то по 
следећим врстама трошкова: 

         

 
конто 

 
о  п  и  с 

Извршено из 
средстава  

буџета 

Извршено из 
сопствених 
средстава 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених 12,948,538.09  242,947.63   

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1,424,339.13  26,724.24   

412200 Допринос за здравствено осигурање 796,335.11  14,941.24   

412300 Допринос за незапослене 97,114.10  1,822.08   

414100 Исплата накнаде за време одсуствовања са посла 0.00 265,732.07 

415100 Накнада трошкова превоза за запослене 410,230.09  0.00  

416100 Награде запослених и остали посебни расходи 18,407.82 0.00  

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 186,813.79  61,858.44  

421200 Енергетске услуге 1,538,380.96  73,396.29  

421300 Комуналне услуге 409,688.23  0.00  

421400 Услуге комуникације 238,069.10  27,969.19  

421500 Трошкови осигурања 406,164.46  28,735.00  

421900 Остали трошкови 4,500.00  0.00  

422100 Трошкови путовања у земљи 0.00 96,715.21 

422200 Трошкови путовања у иностранство 0.00 0.00 

423200 Компјутерске услуге 69,694.91  4,500.00  

423400 Услуге информисања 392,990.00  4,170.00  

423500 Стручне услуге 426,786.00  42,614.00  

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 44,230.00  717,970.03  

423700 Репрезентација 0.00 111,020.66 

423900 Остале опште услуге 1,946,628.00  463,060.19  

424200 Услуге образовања, културе и спорта 1,366,539.00  127,983.00  

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 865,355.64  227,410.14  

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 114,184.11  53,615.45  

426100 Административни материјал (канцеларијски) 64,804.01  43,549.35  

426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених 0.00 60,472.00 

426400 Материјал за саобраћај 372,800.49  116,437.88  

426600 Материјал за образовање, културу и спорт 345,648.90  144,584.00  

426800 Материјал за одржавање хигијене 101,693.26  55,006.00  

426900 Материјал за посебне намене 43,676.51  170,526.03  

472700 Накнада из буџета за образовање, културу, науку 266,664.00  0.00  
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481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 889,487.00 137,910.00 

482100 Порези 0.00 37,148.06 

482200 Обавезне таксе 30,000,00 46,505.00 

483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000.00 11,000.00 

      

 УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – класа 4 : 25,829,762.71  3,416,323.18  

    

512200 Административна опрема 30,710.00 88,828.00 

512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна 57,542.40 355,442.00 

    

 УКУПНО ЗА ИЗДАТКЕ – класа 5 : 88,252.40 444,270.00  

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.23 – КУЛТУРНО СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР 

 
25,918,015.11 

 
3,860,593.18 

 
 

- Средства  за финансирање културе (раздео 3.00 – глава 3.24 – Библиотека Љубиша Р. Ђенић) извршена су у износу од 10,129,749.52 динара, 
односно 65.64% од укупно планираних средстава буџета – извор 01 и 247,316.38 динара из сопствених прихода – извор 04 ,укупно извршени расходи 
по свим изворима финансирања износе 10,377,065.90 динара средства се користе за финансирање редовне делатности Библиотеке, финансирање 
програма културних и књижевних манифестација,и то по следећим врстама трошкова: 

 

 
конто 

 
О  п  и  с 

Извршено из 
средстава  

буџета 

Извршено из 
сопствених 
средстава 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених 5,798,495.28  0.00  

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 637,834.50  0.00  

412200 Допринос за здравствено осигурање 356,607.41  0.00  

412300 Допринос за незапослене 43,488.72  0.00  

415100 Накнада трошкова превоза за запослене 159,281.22 0.00 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 90,398.44 7,497.05 

421200 Енергетске услуге 181,522.41 0.00 

421300 Комуналне услуге 28,393.56 0.00 

421400 Услуге комуникације 133,058.13 29,837.73 

421500 Трошкови осигурања 158,748.76 0.00 

422100 Трошкови службених путовања у земљи 99,464.07 63,870.00 

423200 Компјутерске услуге 101,278.11 0.00 

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 25,200.00 0.00 

423400 Услуге информисања 773,761.20 0.00 
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423500 Стручне услуге 16,265.00 0.00 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 50,820.00 0.00 

423700 Репрезентација 0.00 38,354.26 

423900 Остале опште услуге 447,084.42 15,262.00 

424200 Услуге образовања, културе и спорта 158,228.00 26,695.00 

424900 Остале специјализоване услуге 18,000.00 0.00 

425100 Текуће поправке и одржавање 43,605.33 0.00 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 83,475.13 24,440.00 

426100 Административни материјал (канцеларијски) 72,129.18 2,030.00 

426400 Материјал за саобраћај 69,818.27 12,444.86 

426600 Материјал за образовање, културу и спорт 78,487.45 11,352.30 

426800 Материјал за одржавање хигијене 25,836.00 150.00 

426900 Материјал за посебне намене 143,736.51 1,018.00 

444200 Казне за кашњења 0.00 627.18 

482100 Остали порези 9,954.50 0.00 

    

 УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ – класа 4 : 9,804,971.60 233,578.38 

    

512200 Административна опрема 11,850.02 12,540.00 

512800 Опрема за јавну безбедност 21,684.00 0.00 

515100 Нематеријална имовина (књиге)  291,243.90 1,198.00 

    

 УКУПНО ЗА ИЗДАТКЕ – класа 5 : 324,777.92 13,738.00 

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – глава 3.24 – БИБЛИОТЕКА 
„ЉУБИША Р.ЂЕНИЋ“ 

 
10,129,749.52 

 
247,316.38 

    

 
-  Средства за финансирање редовног рада Дечијег вртића „Радост“ у Чајетини (раздео 3.00 - глава 3.25 - Дечија заштита) извршена су     у 

укупном износу од 47,707,832.49 динара, што представља 69.99 % од укупно планираних средстава буџета – извор 01, 2,801,834.34 динара је 
извршено од средстава Републике – извор 07 и 12,652,034.20 динара од сопствених средстава – извор 04, укупно извршени расходи по свим изворима 
финансирања износе 63,161,701.03 динара ,и то по следећим врстама трошкова: 

              

конто о  п  и  с Извршено из 
средстава  

буџета 

Извршено из 
сопствених 
 средстава 

Извршено из 
осталих 
извора 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених 26,371,161.00 3,520,047.95  1,935,381.68 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2,913,114.01 90,076.05  866,452.66 
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412200 Допринос за здравствено осигурање 1,628,695.32 0.00  0.00 

412300 Допринос за незапослене 198,621.56 0.00  0.00 

414100 Накнада за боловање 0.00 1,926,820.98 0.00 

414400 Помоћ у медицинском лечењу 0.00 64,000.00 0.00 

415100 Накнада трошкова превоза за запослене 0.00 1,187,171.95 0.00 

416100 Награде за запослене – јубиларне награде 239,872.44 0.00  

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 275,553.00 170,453.34  0.00 

421200 Енергетске услуге 2,546,293.37 294,354.68  0.00 

421300 Комуналне услуге 214,966.97 0.00  0.00 

421400 Услуге комуникације 97,248.49 164,833.05  0.00 

421500 Трошкови осигурања 253,435.47 7,731.00  0.00 

422100 Трошкови службених путовања у земљи 0.00 154,711.52 0.00 

422200 Трошкови службених путовања у иностранство 0.00 74,682.20 0.00 

423200 Остале компјутерске услуге 0.00 9,600.00 0.00 

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 0.00 223,210.22 0.00 

423400 Остале медијске услуге, услуге штампања, објављивања 0.00 85,620.00 0.00 

423500 Стручне услуге 418,156.37 273,635.21  0.00 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 156,272.78 0.00 

423700 Репрезентација 0.00 122,192.00 0.00 

423900 Остале опште услуге 0.00 38,580.24 0.00 

424300 Здравствена заштита по уговору, санитарни прегледи 0.00 149,752.00 0.00 

424900 Остале специјализоване услуге 0.00 7,250.00 0.00 

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1,234,935.68 871,264.45  0.00 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 119,136.00  0.00 

426100 Административна опрема, канцеларијски материјал 0.00 110,950.40 0.00 

426300 Стручна литература за редовне потребе запослених 0.00 320,426.30 0.00 

426400 Трошкови горива 0.00 255,918.02 0.00 

426700  0.00 11,124.99  

426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 3,115,431.98 1,388,133.87  0.00 

426900 Потрошни материјал 0.00 385,419.92 0.00 

472300 Накнада из буџета за децу и породицу 2,286,806.63 0.00  0.00 

482100 Остали порези и таксе 0.00 8,527.77 0.00 

482200  0.00 1,522.01  

     

 УКУПНО ЗА ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ: - класа 4 41,794,292.29 12,193,418.90 2,801,834.34 

     

511200 Изградња зграда и објеката 5,740,740.20 0.00 0.00 
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512200 Опрема 0.00 241,106.92 0.00 

512600 Опрема за образовање 172,800.00 217,508.38 0.00 

     

 УКУПНО ЗА ИЗДАТКЕ : - класа 5 5,913,540.20 458,615.30 0.00 

     

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.00 – главу 3.25 – ДЕЧИЈИ ВРТИЋ 
„РАДОСТ“  

 
47,707,832.49 

 
12,652,034.20  

 
2,801,834.34 

     

 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013. ГОДИНЕ ДО 30.06.2013. ГОДИНЕ 
 

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
 

Чланом 70. Законом о буџетском систему, („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) 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 2013. годину, средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 2.000.000,00 
динара. 
 Средства сталне буџетске резерве планирана су на позицији 43. 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 43. Раздео 3.00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, Функција 130. 
економска класификација 499111 - Средства сталне буџетске резерве, на апропријацију 41-1. Раздео 3.00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, економска класификација 
484111 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока. 
 Средства сталне буџетске резерве распоређују се Решењима председника општине Чајетина на кориснике буџетских средстава. 
 
 До 30.09.2012.године стална буџетска резерва из средстава буџета општине Чајетина је реализована у укупном износу од 418.500,00 динара и то: 

 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ПОЗИЦИЈА Н А М Е Н А ИЗНОС БРОЈ РЕШЕЊА 

1. 41/1 
Једнократна новчана Ристановић Предрагу,   за наканду штете од пожара на 
пословном објекту на Златибору – пијаца  

200.000,00 
по решењу број:   
400-123/2013-01 

2. 41/1 
Једнократна новчана  помоћ Радовић Јелени из Ужица, за накнаду штете од 
пожара на пословном објекту на Златибору - пијаца  

200,000.00  
по решењу број: 
400-124/2013-01  
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Преостали износ планираних средстава на дан 30.09.2012. године на сталној буџетској резерви (извор финансирања 01 - Планирани расходи и издаци 
из средстава буџета општине), апроприација 43, функција 130, раздео 3.00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, економска класификација 499111 --  Стална буџетска 
резерва, износи 1.581.500,00 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 2013. годину, средства текуће буџетске резерве   планирају се у износу од 11.000.000,00 
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:  
 

3. 41/1 
Једнократна новчана помоћ Шкодрић Милутину из Шљивовице, за накнаду штете 
од града  

18,500.00 
по решењу број: 
87-173/2012-01 

                                                                                                                              УКУПНО: 418,500.00  

РЕДНИ 
БРОЈ 

ПОЗИЦИЈА Н А М Е Н А ИЗНОС БРОЈ РЕШЕЊА 

1. 38/1 
Помоћ Туристичком удружењу Гостиље за одржавање Илинданских спортских 
сусрета 

100.000,00 по Одлуци већа 

2. 38/1 Помоћ Туристичком удружењу Јабланица за одржавање вишебоја 125.000,00 по Одлуци већа 

3. 38/1 
Помоћ туристичком удружењу „Буквица“ – Сирогојно за организацију 
манифестације Петровдански дани 

60.000,00 По Одлуци већа 

4. 45/0 Општинска управа Чајетина, увећање позиције  512 – машине и опрема 924.550,00 по Одлуци већа 

5. 50/1 Једнократне новчане помоћи, исплаћене преко центра за Социјални рад, Чајетина 3.582.935,00 
по решењима 
председника 

6. 52/1 Једнократна новчана  Новаковић Драгици из чајетине за лечење ћерке    300,000.00  по решењу број: 
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Одлуком о буџету општине Чајетина за 2013. годину планирана су средства за Текућу буџетску резерву у износу од 11.000.000,00 динара (извор 
финансирања 01 - Планирани расходи и издаци из средстава буџета општине), решењима Председника општине расподељен је износ од 5.992.485,00 
динара на одређене апропријације чији износи Одлуком о буџету општине Чајетина за 2013. годину нису довољно планирани. 

 Преостали износ планираних средстава на дан 30.09.2013. 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 5.007.515,00 динара. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ  ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА  СА  30.09 .2013. ГОДИНЕ 
 
  Буџет општине Чајетина се у 2012. години   кредитно  задужио  у износу од 100.000.000,00 динара. Целокупни износ кредита је уплаћен 11.10.2012. 

године на уплатни рачун прихода буџета општине Чајетина број: 840–911451843- – Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа 
општина , и исти је са 31.12.2012. године утрошен за финансирање инфраструктурних пројеката (изградња и одржавање путева, водовода).  

  Обавезе по основу  отплате главнице кредита на дан 30.09.2013. године износe 15,384,615.41  динара, обавезе по основу отплате камате на дан 
30.09.2013. године износе 428,952.99 динара, и уредно се извршавају према плану отплате кредита. 
 

 
 
 
 
 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА ДЕВЕТ МЕСЕЦИ  У ЗАДЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ 

 

400-182/2013-01  

7. 53/1 
Једнократна новчана помоћ Ковачевић Ђорђу из Доброселице за увођење 
електричне енергије 

100.000,00 
по решењу број: 
400-760/2012-01 

8. 53/1 
Једнократна новчана помоћ  Шуљагић Миланку  из Златибора за лечење сина 
Стефана у Италији  

700.000,00 
по решењу број: 
400-401/2013-01 

9. 66/1 
Удружење инвалида церебралне и дечије парализе – набавка стоматолошке 
столице 

30.000,00 
по решењу број: 
400-411/2013-01 

10. 66/1 Једнократна новчана помоћ Будимки Тошић, слепом лицу за штампање књиге 20.000,00 
по решењу број: 
400-193/2013-01 

11. 73/1 Једнократна новчана помоћ Удружењу Зрачак за летовање деце 50.000,00 
по решењу број 
400-323/2013-01 

                                                                                                                              УКУПНО: 5.992.485,00  
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                                                                                                                                                                                                               у хиљадама динара 

МЕСЕЦ 
ГОДИНА 

 
ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН 

 
ЈУЛ 

 
АВГУСТ 

 
СЕПТЕ
МБАР 

ИЗВРШЕНО ПЛАНИРАНО 
% 

изврше
ња 

 
2013. 

 
63.967 59.793 46.702 76.347 76.416 65.274 

 
97.021 

 
215.100 

 
66.894 767.514 1.570.000 48.89 

 
2012. 

35.290 62.141 96.865 76.781 57.495 64.596 
 

81.810 
 

121.333 
 

54.816 651.236 977.000 66.65 

 
2011. 

33.440 50.528 55.318 90.962 63.595 50.527 
 

61.116 
 

81.077 
 
59.537 545.991 817.000 66.83 

 
2010. 

32.873 32.269 44.604 28.620 27.164 71.547 
 

33.666 
 

62.594 
 
47.253 380.590 717.000 53.08 

 
 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОСТВРЕЊА ПОЈЕДИНИХ ПРИХОДА ЗА ДЕВЕТ МЕСЕЦИ У ЗАДЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ 

 
                                                                                                                                                                              у хиљадама динара 

ПРИХОД/ГОДИНА 
 

2013. 
 

2012. 
 

2011. 
 

 
2010. 

 

 
Порез на зараде 

 
94.994 

 
99.913 

 
44.552 

 
38.905 

 
Порез на приходе од сам.делатности 

 
8.537 

 
6.389 

 
6.122 

 
8.743 

 
Порез на земљиште 

 
7.708 

 
9.526 

 
4.293 

 
4.019 

 
Порез на имовину 

 
50.810 

 
40.908 

 
36.776 

 
36.282 

 
Порез на наслеђе и поклоне 

 
1.834 

 
2.270 

 
1.679 

 
1.278 

 
Порез на пренос апсолутних права 

 
41.197 

 
39.388 

 
54.700 

 
31.828 
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Боравишна такса 

 
33.780 

 
30.911 

 
32.413 

 
31.317 

 
Комунална такса на фирму 

 
3.976 

 
3.617 

 
2.508 

 
2.727 

 
Накнада за кори.грађе.земљишта 

 
8.567 

 
7.039 

 
6.570 

 
6.501 

 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта 

 
390.224 

 
284.671 

 
259.347 

 
136.907 

Приход од давања у закуп, односно на 
коришћење 

 
2.658 

 
1.706 

 
2.507 

 
2.093 

 
Општинске административне таксе 

 
6.225 

 
7.179 

 
6.435 

 
3.307 

 
Порез на приходе од непокретности 

 
8.159 

 
5.826 

 
5.427 

 
5.367 

Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама 

 
13.176 

 
11.261 

 
11.178 

 
8.214 

 

                              
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ, 
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На основу члана 25. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист општине Чајетина'' , број 7/2008) , Скупштина општине Чајетина ,  на 

седници одржаној 28.новембра  2013.године, донела је 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

I 

 

 

 

 КОНСТАТУЈЕ се да је Скупштина општине Чајетина упозната са извршењем буџета за период 01.01 до 30.09 2013 .године  кроз 

посебну тачку дневног реда и  детаљно образложење надлежних служби Општинске управе. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 

Број: 400-553 /2013-06 од  28.новембра  2013.године 

 

 

 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК 

          Скупштине општине, 

      Милоје Рајовић 
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На основу члана  6. и 7а и члана 38б. Закона о порезима на имовину ( “Сл. гласник РС” бр. 

26/01,45/02,80/02,135/04,61/07,5/09,101/10,24/11,78/11,57/12-УСи47/2013), и  члана  36. Закона о изменама и допунамаЗакона о порезима на 

имовину  ( “Сл. гласник РС” бр. 47/13) и члана 40. Статута општине Чајетина (“Службени лист општине Чајетина” број 7/2008), Скупштина 

општине Чајетина на седници одржаној  28. новембра 2013 годинедонела је 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
 

Члан1. 

 

Овом Одлуком утврђују се зоне и најопремљеније зона, као делови територије општине Чајетина јединствено за територију насеља и 

изван насеља према комуналној опремљености јавним објектима и у циљу дефинисања свих потребних параметара за утврђивање вредности 

непокретности у поступку утврђивања пореза на имовину на непокретности на  територије општине Чајетина. 

 

Члан 2. 

 

Утврђује се пет зона на  територији општине Чајетина, и то: екстра зона,  зона 1, зона 2, зона 3 и зона 4. Утврђује се да је екстра зона  

најопремљенија зона у смислу комуналне опремљености и опремљености јавним објектима. 

 

Члан 3. 

 

 Утврђивање просечне цене одговарајућих непокретности врши се према зонама и то за сваку групу власника или корисника 

непокретности. 

Зоне обухватају: 

1)   Екстра зона обухвата непокретности у најопремљенијој зони: 

Екстра зону чине граничне кат. парцеле и улице, које припадају истој, као и све кат. парцеле обухваћене наведеним, и то: 
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На северу делом Улице Миладина Пећинара од раскрснице код хотела „Олимп“ до раскрснице са Улицом Светогорском, даље границом 

кат. парцела 4572/27, 4572/61, 4572/62, 4572/52,4572/54, 4577/165, 4577/163, 4577/291 и 4577/19. 

На запад кат. парцелом 4577/18, улицом између кат. парцела 4577/83 и 4577/84, 4577/534 и 4577/313, 4577/29 и 4577/611, даље кат. 

парцелом 4577/30 и делом Улице Зеленкада између кат. парцела 4577/30 и 4577/113, 4577/159 и 4577/114, 4577/62 и 4577/115, даље кат. 

парцелама 4577/27, 4577/481, 4577/127, 4577/141, 4577/129, делом улице Миладина Пећинара уз Тржни центар „Златибор“, делом улице 

Рујанскеуз Тржни центар „Златибор“и улицом Миладина Пећинара од Рујанске до раскрснице са улицом Др Драгослава Зеке Смиљанића.  

На југ делом улице Др Драгослава Зеке Смиљанића и Улицом Партизанске болнице.  

На исток делом Улице Спортова од раскрснице са Улицом Партизанске болнице до раскрснице код хотела „Олимп“, 

Екстра зону чине и граничне кат. парцеле и улице, које припадају истој, као и све кат. парцеле обухваћене наведеним, и то: 

На север кат. парцелама 4466/3, 4475/1, 4475/3, 4555/2, 4574/12, 4574/11, 4574/10, 4574/9, 4574/8, 4574/7, 4574/6, 4574/5, 4572/19, 4572/3, 

4572/31, 4572/33, 4576/1, 4539/1, 4539/13, 4539/8, 4539/6, 4539/14, 4539/7, 4577/31, 4577/39, 4577/40, 4577/41, 4577/577, 4577/42, 4577/25, 4577/24, 

4577/678, 4577/9, асфалтним путем између кат. парцела 4577/61 и 4577/118, 4577/343 и 4577/629, даље кат. парцелом 4577/460, 4577/459, 

4577/631, асфалтним северно од парцела 4577/457, 4577/456, Улицом Мијаила Радовића од раскрснице са ул. Јованке Јефтановић до раскрснице 

са ул. Виогорском; 

На запад улицом Виогорском и улицом Обудовица, кат. парцелама 4578/279, 4578/192, 4607/64, преко кат. парцеле 4607/29 до 

аналитичко-геодетских тачака АГТ1 (X=7394936.770,  Y=4842800.000) и АГТ2 (X=7394700.000,  Y=4842548.750); 

На југ границом кат. парцеле 4607/29 од аналитичко-геодетске тачке АГТ2 (X=7394700.000,  Y=4842548.750)до аналитичко-геодетске 

тачке АГТ3 (X=7395150.000  Y=4842613.903), раскрснице ул. Миладина Пећинара и ул. Алексе Поповића, улицом Алексе Поповића до 

раскрснице са улицом Спортова, даље кат. парцелом; 

На истокмагистралним путем, кат. парцелом 4469/13, преко 4469/2 до аналитичко-геодетских тачака АГТ4 (X=7396490.366, 

Y=4843072.573), АГТ5 (X=7396603.219, Y=4843331.480) 4473/1 до аналитичко-геодетских тачака АГТ5 (X=7396603.219, Y=4843331.480), АГТ6 

(X=7396603.528, Y=4843332.985), 4468/1 до аналитичко-геодетских тачака АГТ6 (X=7396603.528, Y=4843332.985) АГТ7 (X=7396782.957, 

Y=4843673.658), АГТ8 (X=7396639.188, Y=4843793.607), АГТ9 (X=7396603.642, Y=4843715.581), АГТ10 (X=7396597.425  Y=4843689.113) и 

АГТ11(X=7396583.430  Y=4843665.470); 

 

2)  Прва зона обухвата непокретности у зонама, које се граниче са зонама  из  тачке 1. овог става, то су: Зону 1. чине кат. парцеле које 

припадају истој, као и све кат. парцеле обухваћене наведеним и то: 

Петља Палисад на магистралном путу М21 (кат. парцела 7357), а  на западу, делом улице Ћалдов пут (кат. пацела 7310/2), до скретања у 

улицу Андрије Јевремовића, затим улицом Андрије Јевремовића на кат. парцелама (4492, 4523/73, 4523/171,4523/187, 4523/77, 4523/132, 4523/1, 

4523/106, 4523/10, 4535/27, 7341/1), затим делом Рујанске улице (кат. пацела 7358), до границе парцела 4578/1 и 4578/3, даље границом између 

кат. парцела 4578/1 и 4578/3, 4578/1 и 7342, делом преко кат. парцеле 7342, границом између кат. парцела 7342 и 4607/1, преко кат. парцеле 

4607/1 до границе Плана генералне регулације између кат. парцела 4605/111 и 4607/1, преко кат. парцеле 4607/1 до крајње северозападне тачке 
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парцеле 4614/1, затим границом између кат. парцела 4607/1 и 4614/1 , преко кат. парцеле 7343/3, до крајње северозападне тачке кат. парцеле 

7310/24, а даље границом између 4617/4 и 7310/24, преко кат. парцеле 7310/24, а даље границом између кат. парцела 4622/1 и 4621/1, 4622/87 и 

4621/1, преко кат. парцеле 7357, па на север границом  између кат. парцела 7357 и 4622/49, 7357 и 7344/2, преко кат. парцеле 4624/1 до 

аналитичко геодетске тачке чије су координате ( X= 7396236.499, Y= 4842447.697), даље ка северу границом између кат. парцела 4624/3 и 

4624/1, границом између кат. парцела 4624/3 и 4624/4, 4624/1 и 4624/3, 4624/17 и 4624/3, 4648 и 4624/3, 4633 и 4648, 4649 и 4648, 4649 и 4645/1, 

4650/2 и 4645/1, 4650/2 и 4645/3, 4643 и 4645/2, 4643 и 4640, 4643 и 4641/1, 4642/1 и 4641/1, 4642/1 и 4445/1, 4642/2 и 4445/1, 4445/9 и 4445/1, 

преко парцеле 4445/1 до југозападне тачке кат. парцеле4443/3, границом између кат. парцела 4443/3 и 4445/1, 4443/3 и 4445/83, 4443/1 и 4445/83, 

4443/2 и 4445/83, 4441/1 и 4445/83, 4441/5 и 4445/83, 4440/1 и 4445/83, 4431/9 и 4445/83, 4431/9 и 4445/82, преко кат. парцеле 4441/3, 4431/14, 

4431/13, 4431/8, 4431/11, границом између кат. парцела 4431/2 и 4445/82, преко парцеле 4446, затим југозападном границом кат. парцеле 4426/2 

границом између кат. парцеле  4455 и кат.парцела 4426/3, 4425/17, 4425/4, 4425/3, 4425/1, 4425/15, 4425/10, 4425/16, 4425/11, 4425/9, 4425/13, 

4425/14, 4425/7, 4425/5, 4425/20 (Улица Потоци), 4404/3, 4404/4, 4404/7, 4404/1, 44042 преко раскрснице ул. Потоци и ул. Расадник до петље 

Палисад. 

3)  Друга зона обухвата непокретности у зонама које се граниче са зонама  из  тачке 2. овог става, то су: Зону 2. чине кат. парцеле које 

припадају истој, као и св кат. парцеле обухваћене наведеним и то: 

На северозападу границом између парцела 1329 и 3732/2, 1329 и 3732/1, 1333/1 и 3732/1, 1333/1 и 3729, 1333/1 и 3733, 1333/1 и 3725, 

1333/1 и 3724, 1333/1 и 3723, 1333/1 и 3736, 1333/1 и 3737/1, 1333/2 и 3737/1, 1334/1 и 3737/1, 1334/1 и 3738, 1335/1 и 3738, 1339/4 и 3738, 1339/1 

и 3738, 1339/1 и 3742, 1336/2 и 3742, 1336/3 и 3742, 1336/4 и 3742, 1337/8 и 3742, 1337/2 и 3742, и 1337/5 и 3742, 1337/5 и 3779, 1346/1 и 3779, 

4586/530 и 3779, 44455586/530 и 3778, 4586/230 и 3778, 4586/420 и 3778, 458886/420 и 3780, 4586/420 и 3776, 4586/530 и 3780, 4586/530 и 3781, 

4586/530 и 3777, 4586/531 и 3777, 4586/531 и 3790, 4586/186 и 3790, 4586/186 и 3791, 4586/6 и 3791, 4586/6 и 3909/1, 4586/8 и 3909/1, 4586/8 и 

3908/1, 4586/8 и 3910, 4586/8 и 3915, 4586/8 и 3916, 4586/8 и 3921, 4586/8 и 3920/1, 4586/8 и 3922/1, 4586/18 и 3922/1, 4586/467 и 3922/8, 4586/467 

и 3922/1, 4586/467 и 3922/2, 4586/467 и 3922/3, 4586/467 и 3922/4, даље ка југу границом Плана генералне регулације све до кат. парцеле 3732/2 

као и насељено место Чајетина. 

 

4)  Трећа зона обухвата непокретности у сеоским подручјима, то су: Алин Поток, Рудине, Бранешца, Гостиље, Крива Река, Мачкат, 

Мушвете, Трипкова, Трнава, Дренова, Жељине, Чичкова, Сирогојно, Јабланица, Шљивовица, Стубло, Рожанство, Семегњево ,  Доброселица и 

Љубиш ( село ).   

5)   Четврта зона обухвата непокретности у зонама изван сеоских и градских насеља: насеље Водице, насеље Смиљански закос, насеље 

Мањак и насеље Рибница. 

Члан 4. 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном  листу  општине Чајетина'' и на интернет страни званичне презентације општине Чајетина.   
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Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Чајетина'',  а примењиваће се од 01. јануара 2014. 

године.  

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-111/2013-01 од  28.новембра 2013. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ, 

       Милоје Рајовић 
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На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 11. и 38б. 

Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 

57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 
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40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'', број 7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној дана 

28.новембра  2013 године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ  

У ОПШТИНИ  ЧАЈЕТИНА 
 

 

Члан 1. 

 

 

Овом Одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији  општине Чајетина. 

 

 

Члан 2.  

 

 

Стопе пореза на имовину износе: 

1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – 0,40%; 

2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге – 0,30%; 

3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту: 

 

 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

1) до 10.000.000 динара 0,40% 

2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара 
Порез из подтачке 1) + 0,60% на износ 

преко 10.000.000 динара 

3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара 
Порез из подтачке 2) + 1,00% на износ 

преко 25.000.000 динара 

4) преко 50.000.000 динара 
Порез из подтачке 3) + 2,00% на износ 

преко 50.000.000 динара 
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Члан 3.  

 

Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на имовину и Законом о пореском поступку 

и пореској администрацији. 

 

 

 

 

Члан 4. 

 

Ову одлуку објавити у '' Службеном листу општине Чајетина'' ина интернет страни званичне презентације општине Чајетина. 

 

 

Члан 5.  

 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чајетина“, а примењиваће се од 01. јануара 

2014. године.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:  02-112/2013-01  од  28.новембра 2013. године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Милоје  Рајовић  
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На основу члана 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 

101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013) и члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'', број 7/08),  

Скупштина  општине Чајетина, на седници одржаној дана 28. новембра  2013. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА  

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се висина стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу за 

утврђивање пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге, на непокретностима, осим земљишта, које се налазе на територији  

општине  Чајетина.  

 

 

Члан 2. 

 

Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке износи 1% годишње, применом пропорционалне методе, а највише до 40%. 

 

 

Члан 3. 

 

 

Ову одлуку објавити у '' Службеном листу општине Чајетина'' и на интернет страни званичне презентације општине Чајетина. 

 

 

Члан 4.  

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Чајетина'' , а примењиваће се од 01. јануара 

2014. године.  
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СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:  02-113/2013-01 од  28.новембра 2013. године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

    Милоје  Рајовић 
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 На основу члана 32. став 1.тачка 13. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник ''РС бр.129/2007 ), члана 6. став 1.тачка 2. и члана 

9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе ( ''Службени гласник'' РС бр . 62/2006, 47/2011 и 93/2012  )  и члана 40. став 1. тачка 3. 

Статута општине Чајетина ( '' Службени лист општине Чајетина '' број 7/2008 ) , Скупштина општине Чајетина на седници одржаној 28.новембра 

2013.године , донела је 

 

 

 ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ ЛОКАЛНИМ  АДМИНИСТРАТИВНИМ  ТАКСАМА 

 
 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о локалним  административним таксама ( ''Службени лист општине Чајетина '' , број 3/2008  и  8/2009  ) врше се следеће измене 

и то:  

 

 У тарифном броју 1. редни бројеви 1,2 и 5 , бришу се . 

 

 Тарифни бројеви  2. и 3. мењају се гласе: 
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''Тарифни број 2. 

 

За  списе и радње из области урбанизма плаћа се такса и то : 

 

1. Обавештење о могућностима градње и информација о локацији ...................................................................................2.500,00 

 

2. Локацијска дозвола: 25 динара/ м² бруто површине објекта 

 

-  локацијска дозвола односно пријава  за изградњу водова 

 техничке инфраструктуре: 25 динара/ м 

 

- локацијска дозвола за објекте телекомуникације  и базне станице           телекомуникације 

.....................................................................50.000,00 

 

- потврђивање пројеката парцелације и препарцелације 10.000,00 динара 

- потврђивање урбанистичких пројеката 20.000,00 динара 

 

 

Тарифни број 3. 

 

 За списе и радње из области издавања  грађевинских и употребних  дозвола  плаћа се такса и то: 

 

 

 

1. Грађевинска дозвола: 35 динара / м² нето површине објекта 

-за објекте телекомуникација  и базних станица  

  телекомуникација............................................................60.000,00 динара 

 

2. За издавање употребне дозволе: 30 динара/ м² нето површине објекта 
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3. Потврда о пријави почетка извођења радова и издавање решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи: 

…………………….2.000,00 динара 

 

4. Накнадно издавање грађевинских и употребних дозвола - легализацијаза насељена места Златибор и 

Чајетину..................................................................    30динара/м² 

 

5. Потврда о старости објекта и  моменту грађења  за насељена места Златибор и Чајетина................................................2.000,00 

динара.'' 

 

 

 У истој одлуци, таксеној тарифи, таксени број 4, брише се. 

 

Члан 2. 

 

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

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:02-128/2013- 01 од 28.новембра 2013.године 

 

 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

                                           Скупштине општине, 

                                           Милоје Рајовић 
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије",  број 129/2007  ) ,  члана  2. и 4.  Закона о 

комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије", број 88/2011 ) , члана 4. Закона о заштити животне средине  ( '' Службени 

гласник  Републике Србије '' , број 135/2004 и 36/2009 ) и члана 40. тачке 7. Статута општине Чајетина ('' Службени лист општине Чајетина '', 

број 7/2008 ), Скупштинa општине Чајетина на седници одржаној  28. новембра 2013.године, донела је   

 
ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ НАСЕЉА 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о уређењу насеља ( ''Службени  лист општине Чајтеина '', број 1/2006 , 9/2008  и  8/2012 )  , члан  2.  мења се и гласи: 

 

Члан 2. 

 

 '' Под комуналним делатностима у смислу ове одлуке подразумевају се  : 

1) снабдевање водом за пиће; 

2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; 

3) производња и дистрибуција топлотне енергије; 

4) управљање комуналним отпадом; 
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5) градски и приградски превоз путника; 

6) управљање гробљима и погребне услуге; 

7) управљање јавним паркиралиштима; 

8) обезбеђивање јавног осветљења; 

9) управљање пијацама; 

10) одржавање улица и путева; 

11) одржавање чистоће на површинама јавне намене; 

12) одржавање јавних зелених површина; 

13) димничарске услуге; 

14) делатност зоохигијене.'' 

    Члан 2. 

 

У истој одлуци после члана 33. додаје се нови члан 33а који гласи : 

 

''33а 

 

Уколико орган управе надлежан за послове комуналне и саобраћајне инспекције у поступку инспекцијског надзора утврди  

поступање супротно члановима 28, 29, 30 31,32 и 33 ове одлуке наложиће престанак радњи којима се врши неовлашћено раскопавање 

јавних површина.'' 

 

 

 

       Члан 3. 

 

 У члану 93. ставови 3. и 5 . бришу се. 

 

Члан 4. 

 

 У члану 129 а   у ставу 1. после речи , ''Чајетина и Златибор''  додају се речи :        ( екстра зона , I и II  зона ) , а бришу речи '' односно  до 

доношења тих одлука, одлукама Савета месних заједница тих насељених места.'' 

 У истом члану у ставу 2. бришу се речи '' надлежног за комуналне послове ''.  
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Члан 5.  

 

 У члану 130 .после става 1 додају се нови ставови 2 и 3 који гласе : 

 

 '' На саобраћајну сигнализацију и на њеном носачу, забрањено је постављање било чега што није у вези са значењем саме сигнализације. 

 Забрањено је неовлашћено постављање, уклањање , оштећивање и измена значења саобраћајне сигнализације као и опреме пута.'' 

 

Члан 6. 

 Члан 158. мења се и гласи: 

 

 '' Забрањено је на регулационој  линији према улици постављати ограде  више од 1,00 м. 

 Грађевинске парцеле према суседима могу се ограђивати само живом зеленом оградом висином до 1,40 м , која се сади у осовини  

границе грађевинске парцеле. 

Уз писмену сагласност власника суседне парцеле жива зелена ограда може бити и  висине до 2,00 м . 

Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски и остали радни и пословни објекти индустријских зона (складишта, радионице и 

сл.) могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2, 20 метара.'' 

 

Члан 7. 

 

У члану 172. додаје се тачка 6. која гласи: 

''6. Посредовање у промету и закупу непокретности које није у складу са одредбама закона којим се уређује ова област као и рекламирање 

истих услуга.''  

 

Члан 8. 

 

Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивању у ''Службеном листу општине Чајетина''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:02-114/2013-01 од 28.новембра 2013.године 

 

  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                  Скупштине општине, 
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Милоје  Рајовић 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'' , број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'' , број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' , број 88/11), као и 

члана 40. тачка 9.  Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина '' , број 7/08), на седници Скупштине општине Чајетина , која је 

одржана  28.новембра 2013. године донета је  

 

 

 
ОДЛУКА  О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА             '' ЗЛАТИБОР'' 
 

 

Члан 1. 

 

 

 У Одлуци о усклађивању оснивачког акта Комуналног јавног предузећа                 '' Златибор'' ( ''Службени лист општине Чајетина'', број 

2/2013), члан 17. мења се и гласи: 

 

''Члан 17. 

 

 Основни капитал  КЈП'' Златибор'' износи 66.345.562,62 динара.'' 
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Члан 2. 

 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу општине Чајетина ''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број : 02-115/2013-01  од 28.новембра 2013. године 

 

 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                              Скупштине општине, 

Милоје  Рајовић   
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник  РС'', број 129/07) и члана  27. Закона о јавним службама  ( 

''Службени гласник РС'', број 42/91 и 71/ 94) и члана 40.тачка 9. Статута општине Чајетина  ( ''Службени лист општине Чајетина '', број 7/08) , 

Скупштина општине Чајетина на седници одржаној 28.новембра  2013.године, донела је  
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ОДЛУКУ  О 

 УКИДАЊУ  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ '' ЗЛАТИБОР''  

 

Члан 1. 

 

 Укида се  Туристичка организација ''Златибор'' основана одлуком  Скупштине  општине Чајетина  број 332-16/95-01  од 28.марта 

1995.године. 

 

Члан 2. 

 

 Сва права, обавезе, имовину и запослене преузима  Јавно предузеће  за обављање послова из области туризма ''Туристичка организација 

Златибор'' Златибор  на дан уписа овог јавног предузећа у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре. 

 

Члан 3. 

 

 Туристичка организација ''Златибор'' Златибор наставиће са радом до уписа јавног предузећа у регистар привредних субјеката. 

 

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у ''Службеном листу општине Чајетина ''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:02-116/2013- 01 од 28.новембра 2013.године 

 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

                                                   Скупштине општине, 

Милоје Рајовић 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ('' Службени гласник РС'' , број 129/07), члана 4, и 5 . Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'' , број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима ('' Службени гласник РС'' , број 88/11),  као и члана 40. 

тачка 9. Статута општине Чајетина ('' Службени лист општине Чајетина '' ,  број 7/08 ), на седници  Скупштине општине Чајетина , која је 

одржана дана 28.новембра 2013. године донета је  

 

 

ОДЛУКА  О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА ''ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР'' 

ЗЛАТИБОР  

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком, у складу са одредбама  Закона о јавним предузећима,  оснива се  Јавно  предузеће за  обављање послова из области 

туризма ''ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР'' ЗЛАТИБОР ( у даљем тексту : јавно предузеће ). 

 

Циљеви оснивања 

 

Члан 2. 

 

 Јавно предузеће оснива се  и послује  ради обезбеђивања трајног обављања послова из области туризма ; очувања и заштите туристичких 

вредности ; управљања заштићеним природним добрима; управљања туристичким, спортским, културним и другим објектима;   развоја 

информативно-пропагандне делатности и обезбеђивања промотивног материјала ;  подстицања унапређења општих услова за прихват и боравак 
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туриста ; организовања туристичко-информативних центара ; обезбеђивања туристичке сигнализације; подстицања развоја туристичке 

инфраструктуре; координације активности носилаца туристичке понуде, као и других послова промотивне делатности утврђених Законом који 

су од општег интереса за  општину Чајетину. 

Предмет Одлуке 

 

Члан 3. 

 

Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и јавног предузећа у обављању 

делатности од општег интереса , а нарочито:  

- назив и седиште оснивача;  

- пословно име и седиште јавног предузећа ;  

- претежна делатност јавног предузећа ;  

- права, обавезе и одговорности оснивача према јавном предузећу  и јавног предузећа према оснивачу; 

- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика;  

- условима и начину задуживања јавног предузећа ;  

- заступање јавног предузећа ;  

- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;  

- органи јавног предузећа ; 

- имовина која се не може отуђити;  

- располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа  у складу са законом;  

- заштита животне средине;  

- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива јавно предузеће .  

 

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 

Оснивач јавног предузећа 

 

Члан 4. 

 

Оснивач јавног предузећа за обављање послова из области  туризма''Туристичка организација Златибор'' Златибор  је Општина Чајетина, 

ул Александра Карађорђевића број 28  матични број 07353553.  
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Права оснивача остварује Скупштина општине Чајетина.  

 

Правни статус јавног предузећа 

 

Члан 5. 

 

Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.  

Јавно предузеће  у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.  

Одговорности за обавезе јавног предузећа 

 

Члан 6. 

 

Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.  

Оснивач не одговара за обавезе јавног предузећа, осим у случајевима прописаним законом.  

 

Заступање и представљање јавног предузећа 

 

Члан 7. 

 

Јавно предузеће заступа и представља директор. 

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 

Пословно име јавног предузећа 

 

Члан 8. 

 

Пословно име предузећа гласи: Јавно предузеће за обављање послова из области туризма ''Туристичка организација Златибор'' Златибор . 

Скраћено пословно име предузећа гласи: ЈП "Туристичка организација Златибор'' Златибор. 

 

 

Седиште јавног предузећа 
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Члан 9. 

 

Седиште предузећа је на Златибору  , улица МиладинаПећинара број 2.  

О промени седишта јавног предузећа  одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.  

 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 

 

Члан 10. 

 

Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличкимписмом.  

Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште јавног предузећа. 

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште јавног предузећа  и место задатум и број.  

Јавно предузеће  има свој знак који садржи назив и седиште јавног предузећа , а који ће битидефинисанСтатутом јавног предузећа.  

 

Упис јавног предузећа у регистар 

 

Члан 11. 

 

Јавно предузеће  се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује урегистар у складу са законом 

којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.  

 

IV ДЕЛАТНОСТЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

 

Претежна делатност 

 

Члан 12. 

 

Претежна делатност јавног предузећа  је:  

 

-  73.10 делатност рекламних агенција. 



'' Службени лист општине Чајетина'',  број10/2013  29. новембра 2013 . године 

 

 

 

Осим наведене претежне делатности јавно предузеће  ће се бавити и другим делатностима, као што су :  

 -    46.90   неспецијализована трговина на велико; 

 -  47.11 трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном; 

 -    47.19  остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама; 

 -    47.61  трговина на мало књигама у специјализованим продавницама; 

 - 47.62 трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама; 

 -  47.63 трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама ; 

 -  47.65 трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама;  

- 47.75 трговина на мало козметичким и тоалетним производима у специјализованим продавницама ; 

- 47.78 остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама; 

-   49.31 градски и приградски превоз путника; 

-   49.32 такси превоз; 

-   49.39 остали превоз путника у копненом саобраћају 

-   55.10 хотели и  сличан смештај ; 

-   52.21 услужне делатности у копненом саобраћају; 

-   55.20  одмаралишта и слични објекти за краћи смештај;  

-   55.30 делатност кампова , ауто-кампова и кампова за туристичке приколице ; 

-   55.90 остали смештаји;   

-   56.10 делатност ресторана и покрених угоститељских објеката;  

-   56.21 кетеринг; 

-   56.29 остале услуге припремање и послуживање хране; 

-   56.30 услуге припремања и послуживања пића;  

-   58.19 остала издавачка делатност ; 

-   63.11 обрада података, хостинг и сл; 

- 63.12 ВЕБ портали ; 

-   70.21 делатност комуникација и односа са јавношћу; 

-   70.22  консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем; 

-   73.11 делатност рекламних агенција; 

-   73.12 медијски представљање ; 

-   74.20 фотографске услуге; 

-   74.90 остале стручне, научне и техничке делатности; 
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-   77.11 изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила; 

-   77.21 изнајмљивање и лизинг опреме  за рекреацију и спорт; 

-   77.22 изнајмљивање и лизинг видео-снимака и компакт-дискова; 

-   79.11 делатност путничких агенција; 

-   79.12 делатност тур-оператора; 

-   79.90 остале услуге резервације и делатности повезане с њима; 

-   78.30 остало уступање људских ресурса; 

-   81.30 услуге уређења и одржавања околине; 

-82.30 организовање састанака и сајмова;  

- 91.03 заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и слично; 

- 91.04 делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности ; 

-  93.11 делатност спортских објеката; 

-  93.21 делатност забавних и тематских паркова; 

-  93.29  остале забавне и рекреативне делатности. 

 

Јавно предузеће може без уписа у регистар да обавља и друге делатности које служе обављању претежнеделатности, уколико за те 

делатности испуњава услове предвиђене законом.  

О промени делатности јавног предузећа  као и о обављању других делатности које служе обављању претежнеделатности одлучује 

Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 

 

 

 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

 

Члан 13. 

 

Јавно предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврдида су испуњени услови за обављање те 

делатности у погледу :  

 

 1) техничке опремљености;  

 2) кадровске оспособљености;  

 3) безбедности и здравља на раду;  
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 4) заштите и унапређења животне средине и 

 5) других услова прописаних законом.  

 

Оснивање зависних друштава 

 

Члан 14. 

 

Јавно предузеће  може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 12. ове Одлуке, ускладу са Законом о 

привредним друштвима.  

Јавно предузеће  према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и одговорности које има општина Чајетина, 

као оснивач према јавном предузећу .  

На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Чајетина. 

 

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Основни капитал 

 

Члан 15. 

 

Основни капитал јавног предузећа  уписан и уплаћен износ 56.144,00  динара.  

 

Имовина јавног предузећа 

 

Члан 16. 

 

Имовину јавног предузећа  чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима ихартијама од вредности и 

друга имовинска права која су пренета у својину јавног предузећа , укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини  општине 

Чајетина.  

Јавно предузеће  може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлукомоснивача и посебним 

уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе јавног предузећа  са једне и општине Чајетина, као оснивача, са друге стране.  

 

Члан 17. 
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Средства у јавној својини могу се улагати у капитал јавног предузећа , у складу са законом и актима Скупштине  општине Чајетина.  

По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина Чајетина стиче уделе у јавном предузећу , као и права пооснову тих удела.  

Капитал у јавном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.  

 

Повећање и смањење оснивачког капитала 

 

Члан 18. 

 

О повећању или смањењу основног капитала јавног предузећа одлучује Скупштина  општине  , као оснивачу складу са законом.  

Средства јавног предузећа 

 

Члан 19. 

 

Јавно предузеће , у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:  

 

– из буџета општине Чајетина; 

-  из буџета Републике Србије, 

-  продајом производа и услуга,  

– из кредита,  

– из донација и поклона,  

– из осталих извора, у складу са законом.  

 

Цене услуга предузећа 

 

Члан 20. 

 

Елементи за одређивање цена  услуга су :  

 

 1) пословни расходи исказани у пословним књигама ифинансијским извештајима;  
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 2)расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне и туристичке инфраструктуре  и набавку опреме, према усвојеним програмима и 

плановима вршиоца  делатности на које је Скупштина општине  дала сагласност;  

 3) добит вршиоца делатности.  

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката туристичке инфраструктуре исказују се посебно имогу се 

употребити само за те намене. 

Усвајање захтева за измену цена 

 

Члан 21. 

 

Јавно предузеће  је обавезно да цену производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складуса чланом 23. ове Одлуке.  

Сагласност на повећање цене услуга у току године даје Општинско веће , на основу детаљно образложеног захтева заодобрење измене 

цена комуналних услуга у складу са усвојеним годишњим програмом пословања.  

 

Унапређење рада и развоја предузећа 

 

Члан 22. 

 

Унапређење рада и развоја јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.  

Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој јавног предузећа , одређују се непосредни 

задаци и утврђују средства имере за њихово извршавање.  

Планови и програми рада јавног предузећа  морају се заснивати на законима којима се уређују одређениодноси у делатностима којима се 

бави јавно предузеће . 

 

Планови и програми 

 

Члан 23. 

 

Планови и програми јавног предузећа  су : 

 – план и програм развоја јавног предузећа ,  

 – финансијски планови и 

 – други планови и програми,  
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Планови и програми јавног предузећа  достављају се Скупштини општине Чајетина најкасније до 25. децембра текућегодине за наредну 

годину.  

Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина  општине Чајетина. 

 

Услови и начин задужења јавног предузећа 

 

Члан 24. 

 

Јавно предузеће може се задужити узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће ликвидности ифинансирање инвестиционих 

пројеката.  

Јавно предузеће  је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање инвестиционихпројеката, претходно 

прибави сагласност Скупштине општине Чајетина.  

Јавно предузеће је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање текућеликвидности, претходно прибави 

сагласност Општинског  већа.  

Поступак задужења проводи се у складу са законом којим се уређује поступак јавних набавки.  

 

 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 

Права оснивача 

 

Члан 25. 

 

По основу учешћа у основном капиталу јавног предузећа , општина Чајетина, као оснивач има следећа права:  

 - право управљања јавним предузећем  на начин утврђен Статутом јавног предузећа ;  

 - право на учешће у расподели добити јавног предузећа ; 

 - право да буду информисани о пословању јавног предузећа ;  

 - право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка јавног предузећа  стечајем или ликвидацијом, а по измирењу 

обавеза и 

 - друга права у складу са законом.  
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Обезбеђење општег интереса 

 

Члан 26. 

 

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је јавно предузеће  основано, Скупштина општине Чајетинадаје сагласност на:  

 - Статут јавног предузећа ;  

 - давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности одопштег интереса;  

 - располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа , веће вредности, која је у 

непосредној функцији обављања делатности од општег интереса; 

 - улагања капитала;  

 - статусне промене;  

 - акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинскојтрансформацији и 

 - друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овом Одлуком. 

 

Члан 27. 

 

Општинско  веће општине Чајетина даје сагласност на :  

 - промену цене, односно тарифе, у складу са годишњим програмом пословања 

 - акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.  

 - претходну сагласност на пријем нових радника. 

 

 

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

 

Члан 28. 

 

Јавно предузеће  је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим сеобезбеђује стално, континуирано 

и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.  
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Несметанофункционисање постројења и опреме 

 

Члан 29. 

 

 Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисањепостројења и других 

објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређујууслови обављања делатности од 

општег интереса због које је основано.  

 

Поремећај у пословању 

 

Члан 30. 

 

У случају поремећаја у пословању јавног предузећа , Скупштина општине  предузеће мере којима ћеобезбедити услове за несметан рад и 

пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито:  

 - разрешење Надзорног одбора и директора,  

 - ограничење права огранка јавног предузећа  да иступа у правном промету са трећим лицима,  

 - ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,  

 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком.  

 

Члан 31. 

 

У случају поремећаја у пословању јавног предузећа , Општинско  веће предузеће мере којима ћеобезбедити услове за несметан рад и 

пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито:  

 

 - промену унутрашње организације јавног предузећа .  

 

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕДОБИТИ 

 

Пословање под тржишним  условима 

 

Члан 32. 
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Јавно предузеће  послује по тржишним условима, у складу са законом.  

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина.  

 

Члан 33. 

 

У обављању своје претежне делатности, јавно предузеће  своје услуге може пружати и корисницима сатериторије других општина и 

градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије 

општине Чајетина.  

Пружање услуга из става 1. овог члана јавно предузеће  обавља у складу са посебно закљученим уговорима.  

 

Расподела добити 

 

Члан 34. 

 

Добит  јавног предузећа  , утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге 

намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине општине  .  

Пословни резултат јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђенимзаконом.  

Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине општине Чајетина.  

 

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Органи јавног предузећа 

 

Члан 35. 

 

Управљање у јавном предузећу  је организовано као једнодомно.  

Органи јавног предузећа  су:  

 1) Надзорни одбор 

 2) Директор 
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1) Надзорни одбор 

 

Састав Надзорног одбора 

 

Члан 36. 

 

Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине Чајетина на период од четири године, подусловима, на 

начин и по поступку утврђеним законом.  

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом јавног предузећа.  

 

Услови за чланове Надзорног одбора 

 

Члан 37. 

 

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:  

- да је пунолетно и пословно способно;  

- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године ;  

- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јавно предузеће;  

- најмање три године искуства на руководећем положају;  

- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања;  

- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или  службене дужности, као и да 

му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.  

 

 

Мандат чланова Надзорног одбора 

 

Члан 38. 

 

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком илиразрешењем.  

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:  

 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,  
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 - оснивач не прихватифинансијски извештај јавног предузећа, 

 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавногпредузећа делује на 

штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.  

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће неиспуни 

годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка.  

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новогНадзорног 

одбора, односно именовања новог председника или члана Надзорног одбора.  

 

Надлежност Надзорног одбора 

 

Члан 39. 

 

Надзорни одбор:  

 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;  

 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;  

 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;  

 4) надзире рад директора:  

 5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;  

 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;  

 7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности;  

 8) доносиСтатут уз сагласност оснивача,  

 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;  

 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача;  

 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлуком оснивача;  

 12) закључује уговоре о раду са директором предузећа;  

 13) доноси Пословник о свом раду;  

 14) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.  

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице упредузећу.  

 

Накнада за рад 

 

Члан 40. 
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Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.  

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања јавног предузећа .  

 

2) Директор 

 

Члан 41. 

 

Директора предузећа именује Скупштина  општине Чајетина на период од 4 (четири) године, а на основу спроведеног јавногконкурса.  

На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник РС'', број24/05, 61/05 и 

54/09).  

Директор јавног предузећа  заснива радни однос у складу са законом и уговором о раду.  

 

 

 

Надлежности директора 

 

Члан 42. 

 

Директор јавног предузећа :  

 1) представља и заступа јавно предузеће ;  

 2) организује и руководи процесом рада;  

 3) води пословање јавног предузећа ;  

 4) одговара за законитост рада јавног предузећа ;  

 5) предлаже годишњи програмпословања и предузима мере за његово спровођење;  

 6) предлаже финансијске извештаје;  

 7) извршава одлуке Надзорног одбора;  

 8) врши друге послове утврђене законом и статутом јавног предузећа .  

 

Зарада директора 

 

Члан 43. 
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Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним 

пословнимрезултатима.  

Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине Чајетина.  

 

Мандат директора 

 

Члан 44. 

 

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.  

 

Разрешење директора 

 

Члан 45. 

 

Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор јавног предузећа .  

Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење.  

 

Члан 46. 

 

Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.  

Суспензија директора 

 

Члан 47. 

 

Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, 

Скупштина општине  доноси решење о суспензији.  

Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.  
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Вршилац дужности директора 

 

Члан 48. 

 

Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:  

 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке или у случају  разрешења пре истека 

мандата;  

 2) уколико буде донето решење о суспензији директора;  

 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.  

Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.  

У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине  може донети одлуку о именовању вршиоца дужностидиректора на још један 

период од шест месеци.  

 

Остваривање права на штрајк 

 

Члан 49. 

 

Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и економских интереса по основу рада.  

У јавном предузећу  право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором ипосебним актом оснивача.  

У случајуштрајка радника јавног предузећа , мора се обезбедити минимум процеса рада у обављањуделатности од општег интереса.  

Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине , у складу са законом.  

 

Унутрашња организација 

 

Члан 50. 

 

Статутом, општим актима и другим актима јавног предузећа  ближе се уређују унутрашња организација, делокруг органа и друга питања 

од значаја за рад и пословање јавног предузећа , у складу са законом и овом Одлуком.  

 

Радни односи 

 

Члан 51. 
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Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором јавног предузећа , у складу са законом, 

општим и посебним колективним уговором и актима оснивача.  

 

Безбедност и здравље запослених на раду 

 

Члан 52. 

 

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописимадонетим на 

основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима јавног предузећа  и уговором о раду. 

 

 

 

Заштита животне средине 

 

Члан 53. 

 

Јавно предузеће  је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређењеживотне средине и да 

спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове 

средине.  

Статутом јавног предузећа  детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима 

оснивача који регулишу област заштитеживотне средине.  

 

Јавност рада предузећа 

 

Члан 54. 

 

Рад јавног предузећа је јаван.  

За јавност рада јавног предузећа  одговоран је директор.  

 

Доступност информација 
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Члан 55. 

 

Доступност информација од јавног значаја јавно предузеће врши у складу са одредбама закона који регулишеобласт слободног приступа 

информацијама од јавног значаја.  

 

Пословна тајна 

 

Члан 56. 

 

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора јавног предузећа чије би 

саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању јавног предузећа  и штетило би његовом пословном угледу и интересима.  

 

 

IX СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 

 

Општи акти 

 

Члан 57. 

 

Општи акти јавног предузећа  суСтатут и други општи акти утврђени законом.  

Статут је основни општи акт јавног предузећа .  

Други општи акти јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом јавног предузећа .  

Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у јавном предузећу,  морају бити у складу саопштим актима јавног 

предузећа .  

 

 

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 58. 
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Јавно предузеће  је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу овеодлуке.  

 

 

Остале опште акте, надлежни органи јавног предузећа  , су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступањана снагу Статута јавног 

предузећа .  

 

 

Члан 59. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а биће  објављена  у ''Службеном листу општине Чајетина''.  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-117/2013-01 од 28.новембра 2013.године 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                               Скупштине општине , 

Милоје Рајовић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 40 став 1. тачка 10. 

Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина  7/08) и члана 42. Закона о јавним предузећима         ('' Службени гласник РС'' 

,број 119/ 2012) , Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној  28. новембра 2013.године , донела је  

 

 

 

РЕШЕЊЕ  О ИМЕНОВАЊУ  

В.Д ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА '' ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР'' ЗЛАТИБОР 

 
 

I 
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ИМЕНУЈЕ СЕ АРСЕН ЂУРИЋ  из Златибора  , за вршиоца дужности  директора ЈП за обављање послова из области туризма 

''Туристичка организација Златибор'' Златибор , даном доношења овог решења , на мандатни период до шест месеци, односно  на период до 

завршетка конкурса за избор директора  у складу са одредбама Закона о јавним предузећима  ('' Службени гласник РС'' , број 119/ 2012).  

 

 

II 
 

 

 

Решење доставити: именованом, JП за обављање послова из области туризма ''Туристичка организација Златибор'' Златибор и архиви 

Скупштине општине. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Број:02-118/2013-01 од 28.новембра  2013. године 

 

 

 

 

                     ПРЕДСЕДНИК 

                          Скупштине општине,  

        Милоје Рајовић 
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На основу члана 12. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник Републике Србије'' , број 119/2012 ), члана 40. тачка 10. Статута 

општине Чајетина          ( ''Службени лист општине Чајетина'' , број 7/2008) , Скупштина општине Чајетина на седници одржаној  28.новембра 

2013.године , донела је  

 

 

 РЕШЕЊЕ  О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈП'' ТУРИСТИЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР '' ЗЛАТИБОР 
 

 

I 

 
 У надзорни одбор Јавног предузећа за обављање послова из области туризма       '' Туристичка организација Златибор'' Златибор ,  на 

мандатни период од четири године,  даном доношења овог решења именују се : 

 

- Јосип Ристановић из Рожанства , председник 

 

- Миодраг Илић из Златибора , члан 

 

II 

 
 Решење доставити:ЈП ''Туристичка организација Златибор'' Златибор , именованим и архиви СО. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-119/2013-01 од 28.новембра 2013.године 
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                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                              Скупштине општине, 

Милоје Рајовић 
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На основу члана 21.став 2, а у вези са чланом 31. и 32. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' , број 119/12) , члана 32. 

Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'', број 129/07 ) и члана 40. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист  општине 

Чајетина '' , број 7/08) , по спроведеном јавном конкурсу , а на основу листе кандидата Комисије за именовање  , Скупштина општине  Чајетина 

на седници од  28.новембра 2013.године , донела је 

 

 

 РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА И 

КУЛТУРЕ ''КУЛТУРНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА'' 

 
 

 

 IИменује се НИКОЛА СМИЉАНИЋ из  Чајетине за директора  Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и 

културе '' Културно спортски  центар  Чајетина '', на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса. 
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IIОво решење је коначно. 

 

IIIРешење објавити у ''Службеном  гласнику Републике Србије ''  ,''Службеном листу општине Чајетина'' , на интернет страници општине 

Чајетина и доставити именованом лицу и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-120/2013-01 од 28.новембра 2013.године 

 

 

 

 
     ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине, 

Милоје Рајовић 
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На основу члана 130. Закона о здравственој заштити ( ''Службени гласник РС'', број 107/2005, 72/2009- др.Закон, 88/2010, 99/2010, 

57/2011, 119/2012  и 45/2013- др. Закон ), члана 40. тачка 10. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист општине Чајетина'' , број 7/2008)  и 

члана 10. Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља  Чајетина (''Службени лист број општине Чајетина'', број  2/2012)  , 

Скупштина општине Чајетина на седници одржаној 28. новембра 2013.године , донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОРГАНА УПРАВЉАЊА  У ДОМУ ЗДРАВЉА ЧАЈЕТИНА 

I 

 
 За вршиоца дужности директора  Дома  здравља Чајетина  ИМЕНУЈЕ СЕРАДА ЈЕРЕМИЋ из  ЗЛАТИБОРА. 

II 

 
 У привремени управни одбор  Дома  здравља  Чајетина  ИМЕНУЈУ СЕ  следећа лица , и  то : 

 

1. Славица Дидановић из Чајетине  ,председник,  представник оснивача; 

 

2. Катарина Барјактаревић из Златибора ,члан, представник оснивача; 

 

3. Ненад Васић   из Златибора , члан, представник оснивача; 

 

4. Гордана Бојовић  из Сирогојна , члан, представник здравствене установе   и 

 

5. Татијана Кићановић из Чајетине члан, представник здравствене установе . 

 

III 

 

 
 У надзорни одбор Дома здравља Чајетина , ИМЕНУЈУ СЕ следећа лица, и то : 
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1. Зорица Нешковић из  Чајетине ,председник , представник оснивача; 

 

2. Душко Пантовић из Чајетине , члан, представник оснивача и 

 

3. Зора Вермезовић из Златибора , члан,  представник  здравствене установе. 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 
 Вршилац дужности директора именује се до именовања директора по завршеном конкурсу , а мандат чланова управног и надзорног 

одбора , траје до именовања нових чланова по достављеном предлогу  стручног савета Дома здравља Чајетина. 

 

V 

 
 Решење доставити: именованим,  Дому здравља и архиви СО. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:  02-121/2013-01 од 28.новембра 2013.године 

 

 
                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                               Скупштине општине, 

Милоје Рајовић 
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На основу  члана 44, 45 и 46. Статута  општине Чајетина ( ''Службени лист општине Чајетина'' број 7/2008), Скупштина општине Чајетина 

на седници одржаној 28.новембра  2013.године , донела је  

 

 

 

 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА  ЛОКАЛНОГ  САВЕТА ЗА  

МЛАДЕ 

 

 

I 

 

 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови Локалног савета за младе , и то: 

 

1. Тијана Росић из Златибора ,члан; 

2. Марко Кнежевић из Златибора ,члан; 

3. Миломир Туцовић из Чајетине ,члан; 

4. Небојша Милосављевић  из Рожанства,  члан; 

5. Јелена Баћковић  из Златибора, члан и 

6. Мирко Благојевић из Чајетине. 

 

 

II 

 
  

 Решење доставити: именованим и архиви  СО. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-122/ 2013-01 од 28.новембра 2013.године 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК, 

 Скупштине општине, 

                                                                                                  Милоје Рајовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 На основу  члана 44, 45 и 46. Статута  општине Чајетина ( ''Службени лист општине Чајетина'' број 7/2008), Скупштина општине Чајетина 

на седници одржаној 28.новембра   2013.године,  донела је  

 

 

 РЕШЕЊЕ О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  ЛОКАЛНОГ  САВЕТА ЗА  

МЛАДЕ 

 

 

I 
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 У Локални савет за младе , даном доношења овог решења , ИМЕНУЈУ СЕ  следећа лица , и то: 

 

 

1.   Тијана Росић из Златибора , члан; 

2.   Александар Џамбасовић из Чајетине ,члан; 

3. Владимир Живановић из Златибора члан; 

4. Владимир Бојовић из Чајетине , члан; 

5. Давид Колаковић из Чајетине  , члан ; 

6. Милан Коружић из Златибора, члан и 

7. Маријана Дидановић из Чајетине , члан. 

 

II 

 
 Задатак Локалног савета за младе је употпуњавање  постојећих и развој нових садржаја за младе ( образовање , спорт ,култура итд) , 

проширење активности Канцеларије за младе и омладинског центра, развој школских и ваннаставних активности, формирање мреже  младих  у 

Златиборском округу  и друге активности везане  за промоцију омладинског активизма. 

 

 

III 
 

 Решење доставити: именованим и архиви  СО. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-113/2013-01 од 28.новембра 2013.године 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК, 
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 Скупштине општине, 

                                                                                                  Милоје Рајовић 
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На основу члана 54 и 55. Закона о основама система и образовања (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 52/2011 и 55/2013 ) и члана 40. 

став 1. тачка 9. Статута општине Чајетина (''Општински службени гласник'', број 7/08 )  Скупштина општине  Чајетина  на седници одржаној  

28.новембра 2013. године, донела је  

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ  ОДБОРАОШ             '' МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ'' ИЗ 

МАЧКАТА 
 

I 

 
 

РАЗРЕШАВА СЕ досадашњи члан  Школског одбора  Основне школе                  '' Миливоје Боровић ''  из Мачката   

 

 

 

Милош Радовановић из Шљивовице , члан Школског одбора испред Савета родитеља . 

 

 

II 
 

 

Решење доставити: именованом , основној школи  и архиви скупштине општине. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-124/2013-01 од 28.новембра 2013. године 

 

 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

                                Скупштине општине,  

       Милоје Рајовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 54 и 55. Закона о основама система и образовања (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 52/2011 и 55/2013 ) и члана 40. 

став 1. тачка 9. Статута општине Чајетина (''Општински службени гласник'', број 7/08 )  Скупштина општине  Чајетина  на седници одржаној  

28.новембра 2013. године, донела је  

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ  ОДБОРАОШ         '' МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ'' ИЗ 

МАЧКАТА 
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I 
 

 

У Школски одбор  Основне школе ''Миливоје Боровић '' из Мачката ИМЕНУЈЕ  СЕ 

 

 

Слађана Бојовић из Криве Реке  , кao представник  Савета родитеља . 

 

 

II 
 

 
Решење доставити: именованој , основној школи  и архиви скупштине општине. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-25/2013-01 од 28.новембра 2013. године 

 

 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

                                Скупштине општине,  

       Милоје Рајовић 
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 На  основу члана 15. тачка 16. и члана 104.Статута  општине Чајетина                     (''Општински службени лист општине Чајетина '' , број 

7/2008) , Скупштина  општине Чајетина  , на седници  28.новембра 2013.године , донела је  

 

ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ СПОРТСКИМ ПРИЗНАЊИМА И НОВЧАНИМ НАГРАДАМА 

 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком утврђују се ближи услови и висина општинских спортских признања  и  новчаних награда  за посебан допринос  развоју и 

афирмацији спорта у општини Чајетина . 

 

Члан 2. 
 

 Спортистом у смислу ове одлуке сматра се лице  са пребивалиштем на територији општине Чајетина које је као  члан сениорске прве А 

селекције државне спортске репрезенатације  Републике Србије  наступао најмање једанпут  на утакмицама и такмичењима  одржаним у оквиру 

међународног спортског такмичења. 

 

Члан 3. 

 
 Спортско признање додељује се спортисти  који као репрезентативац Републике Србије  освоји медаљу на Олимпијским играма, 

Параолимпијским играма, светским и европским првенствима . 

Члан 4. 



'' Службени лист општине Чајетина'',  број10/2013  29. новембра 2013 . године 

 

 

 
 Општинско спортско признање додељује се у виду дипломе и месечног новчаног примања  у висини : 

 

1. три просечне нето зараде у општини Чајетина за месец децембар претходне године , према подацима Завода за статистику- за 

златну медаљу на Олимпијским играма и Параолимпијским играма. 

 

2. две просечне нето зараде у општини Чајетина за месец децембар претходне године , према подацима Завода за статистику- за 

сребрну медаљу на Олимпијским играма , Параолимпијским играма, светским и европским првенствима. 

 

3. једна просечне нето зараде у општини Чајетина за месец децембар претходне године , према подацима Завода за статистику- за 

бронзану медаљу на Олимпијским играма, Параолимпијским играма , светским и европским првенствима. 

 

Спортиста остварује право  на новчано примање из става 1. овог члана до навршених 40 година живота. 

 Општинско спортско признање може се истом спортисти доделити само једном. 

 

 

Члан 5. 

 
За освојену медаљу у екипним или појединачним спортовима на Олимпијским играма, Параолимпијским играма , светским и европским 

првенствима додељује се новчана награда за сваког  освајача медаље и главног тренера екипе , тј тренера спортисте у износу од : 

 

 

1. 5 .000 ЕУР-а  у динарској противвредности , за златну медаљу; 

2. 3.000 ЕУР-а у динарској противвредности , за сребрну медаљу; 

3. 1.000 ЕУР-а  у динарској противвредности , за бронзану медаљу. 

 

Члан 6. 

 
 Акт о додели општинског спортског признања и новчане награде  доноси Општинско веће на предлог Спортског савеза. 

 Право на општинско  спортско признање остварује се од дана доношења акта о додели тог признања . 
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Члан 7. 
 

 Поред  општинских спортских признања и новчаних награда  у смислу ове одлуке , спортиста може остварити право и на добијање 

спортске стипендије . 

 Акт о додели спортске стипендије доноси Спортски савез на основу свог  правилника  о спортским стипендијама. 

 

 

Члан 8. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Чајетина'' , а изузетно ће се примењивати и на 

спортисте који су  остварили релевантне спортске резултате у 2013.години. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-126/2013-01 од 28.новембра 2013.године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

                                                Скупштине општине,  

Милоје  Рајовић 
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На основу члана  96. ст. 1  и  97. Закона о планирању и изградњи ('' Службени гласник РС'' ,  бр.72/09, 81/09-исправка,  64/10-УС и 24/11 ), 

члана 8. Одлуке  о  отуђењу и давању у закуп  грађевинског  земљишта  ( '' Службени лист општине Чајетина'',  број 7/10), Скупштина општине 

Чајетина , на седници одржаној 28. новембра 2013.године,  донела је  

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ 

Ј А В Н О Г     О Г Л А С А 

        ЗА  ОТУЂЕЊЕ   ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА                                                                             

 

I 

 
ПРЕДМЕТ ОГЛАСА  

 

Расписује се јавни оглас за отуђење грађевинског  земљишта  и то следеће катастарске парцеле ( у даљем тексту : кп.бр. ) 

 

градско грађевинско земљиште у насељеном месту:Чајетина 
 

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

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

,    

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

 

градско грађевинско земљиште у насељеном месту : Златибор 
 

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

2.   кп.бр. 4577/720  КО Чајетина,  у  површини од       600 м
2
, 

3.   кп.бр. 4577/721  КО Чајетина,  у  површини од       550 м
2
, 

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

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

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

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

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

9.   кп.бр. 4578/257  КО Чајетина,  у  површини од       630 м²,    
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10. кп.бр. 4578/258  КО Чајетина,  у  површини од       750 м²,    

11. кп.бр. 4578/259  КО Чајетина,  у  површини од       749 м²,    

12. кп.бр. 4578/260  КО Чајетина,  у  површини од       750 м²,     

13. кп.бр. 4578/261  КО Чајетина,  у  површини од       751 м²,    

14. кп.бр. 4578/262  КО Чајетина,  у  површини од       630 м²,    

15. кп.бр. 4578/252  КО Чајетина,  у  површини од       750 м²,    

16. кп.бр. 4578/255  КО Чајетина,  у  површини од       737 м²,    

17. кп.бр. 4578/256  КО Чајетина,  у  површини од       624 м²,    

18. кп.бр. 4578/254  КО Чајетина,  у  површини од       900 м²,    

19. кп.бр. 4578/253  КО Чајетина,  у  површини од       750 м²,    

20. кп.бр. 4578/272  КО Чајетина,  у  површини од       656 м²,   

21. кп.бр. 4578/267  КО Чајетина,  у  површини од       650 м²,    

22. кп.бр. 4578/266  КО Чајетина,  у  површини од       500 м²,    

23. кп.бр. 4578/204   КО Чајетина,  у  површини од     890 м²,    

24. кп.бр. 4578/207   КО Чајетина,  у  површини од     743 м²,     

25. кп.бр. 4578/209   КО Чајетина,  у  површини од     618 м²,     

26. кп.бр. 4578/205   КО Чајетина,  у  површини од     927 м²,   

 

 

 

грађевинско земљиште у месту: Бранешци 

 
 1. кп.бр. 1804/1   КО Бранешци,  у површини од   631 м²  

      

II 
 

НАМЕНА ПАРЦЕЛА 

 
           На парцелама   које су предмет овог огласа   градиће се : 

 У насељеном месту Чајетина и месту Бранешци објекти према правилима из Просторног плана  општине Чајетина („Службени лист 

општине Чајетина“ број 10/10 ). 
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У насељеном месту Златибор-  објекти према условима из Плана генералне регулације  насељеног места Чајетина ( седиште општине )   

са насељеним местом Златибор-прва фаза(“Службени лист општине Чајетина “ број 2/2012). 

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. парцела  број 1804/1 КО Бранешци  се дајe 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 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. 

 

 

 

 

 

IV ПОЧЕТНА ЦЕНА  
 

У  насељеном месту  Чајетина  
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кп. број  1524/60  КО Чајетина,   у површини од  423м
2
…..................846.000,00 дин  

кп. број  1527/33  КО Чајетина,   у површини од  494м
2
…..................988.000,00 дин  

кп. број  1527/34  КО Чајетина,   у површини од  500м
2
…...............1.000.000,00 дин  

 

У насељеном  месту Златибор :   

 
кп.број  4571/79      КО Чајетина,  у  површини од    2.000 м

2
….59.352.000,00 дин 

кп.брoj  4577/720    КО Чајетина,  у  површини од       600 м
2 
.........14.400.000,00  дин 

кп.брoj  4577/721    КО Чајетина,  у  површини од       550 м
2
 .........13.200.000,00  дин 

кп.број  1490/1        КО Чајетина,  у  површини од    2.138 м
2
…......21.131.992,00  дин 

кп.број  4624/32      КО Чајетина,  у  површини од    6.600 м
2
……128.825.400,00  дин 

кп.број  4578/225    КО Чајетина,  у  површини од    1.102м²……..10.892.168,00  дин 

кп.број  4578/224    КО Чајетина,  у  површини од       966 м²………9.547.944,00  дин 

кп.број  4578/223    КО Чајетина,  у  површини од      526 м²………5.198.984,00  дин 

кп.број  4578/257    КО Чајетина,  у  површини од      630 м²………6.226.920.00  дин 

кп.број  4578/258    КО Чајетина,  у  површини од      750 м²…......7.413.000,00  дин 

кп.број  4578/259    КО Чајетина,  у  површини од      749 м²……..7.403.116,00  дин 

кп.број  4578/260    КО Чајетина,  у  површини од      750 м²……..7.413.000,00  дин 

кп.број  4578/261    КО Чајетина,  у  површини од      751 м²…….7.422.884,00  дин 

кп.број  4578/262    КО Чајетина,  у  површини од      630 м²…….6.226.920,00  дин 

кп.број  4578/252    КО Чајетина,  у  површини од      750 м²…...7.413.000,00  дин 

кп.број  4578/255    КО Чајетина,  у  површини од      737 м²…..7.284.508,00  дин 

кп.број  4578/256    КО Чајетина,  у  површини од      624 м²…...6.167.616,00  дин 

кп.број  4578/254    КО Чајетина,  у  површини од      900 м²…....8.895.600,00  дин 

кп.број  4578/253    КО Чајетина,  у  површини од      750 м²……..7.413.000,00  дин 

кп.број  4578/272    КО Чајетина,  у  површини од      656 м²……..6.483.904,00  дин 

кп број  4578/267    КО Чајетина,  у  површини од      650 м²……..6.424.600,00  дин 

кп.број  4578/266    КО Чајетина,  у  површини од      500 м²……..4.942.000,00  дин 

кп.број  4578/204    КО Чајетина,  у  површини од      890 м²….....8.796.760,00 дин 

кп.број  4578/207    КО Чајетина,  у  површини од      743 м²…......7.343.812,00  дин 

кп.број  4578/209    КО Чајетина,  у  површини од      618 м²…......6.108.312,00  дин 
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кп.број  4578/205    КО Чајетина,  у  површини од      927 м²…......9.162.468,00  дин 

 

 

У месту  Бранешци 

 
кп.број   1804/1    КО Бранешци, у површини од  631м²……….665.705,00  дин 

 

 

 

 

V 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

 
 Лице које је у складу са  расписаним јавним огласом прибавило грађевинско земљиште  у својину може накнаду платити  на следећи 

начин: 

- у целости на дан закључења уговора о  отуђењу чиме стичу право на  попуст од  20%  на утврђену цену из решења о отуђењу, 

- у ратама и то : прва рата у износу од 3о % од утврђене цене на дан закључења уговора а остатак у 6 ( шест ) месечних рата, које ће се 

усклађивати са индексом раста цена ( раст цена на мало, потрошачке цене или други показатељ раста цена ) који објављује Републички завод за 

статистику. 

 

 

VI 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА 

 
 Оглас  ће спровести Комисија  именована  решењем Скупштине општине Чајетина, по поступку прикупљања затворених  понуда јавним  

огласом   који ће  бити објављен у дневном листу “Вечерње Новости” . 

 Оглас ће бити  отворен  30  дана од дана објављивања. 
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 Остале опште услове огласа утврдиће Општинска управа  у складу са одредбама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског 

земљишта. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-127/2013-01  од 28.новембра 2013.године 

 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине, 

Милоје Рајовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

седници одржаној 28.новембра   2013.године, донела је 
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З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 
 

 

 Катастарске  парцеле које су предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта , а која  је донета  на 

седници Скупштине  општине 28.новембра  2013.године ,  под бројем  02-127/2013-01  могу бити  предмет   више огласа  који ће  бити  

расписивани у току 2013.  и 2014 . године , без обавезе да  Скупштина доноси посебну одлуку. 

 

II 
 

 Закључак доставити: Општинској управи и архиви Скупштине општине. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02- 127-1 /2013-01 од 28.новембра  2013.године 

 

 

 
     ПРЕДСЕДНИК 

          Скупштине општине, 

      Милоје  Рајовић 
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Број: 463-71/2013-02   

 

 Поступајући по предлогу Комисије за давање у закуп грађевинског земљишта у поступку отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини , а на основу члана 97. став 4. и 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 - 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013- одлука УС и 98/2013 – одлука УС - у даљем тексту: Закон), члана 11. Одлуке о 

отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист општине Чајетина", бр.7/2010) и члана 40. Статута општине Чајетина 

(''Службени лист општине Чајетина'', бр.7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној  28.новембра  2013. године, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

 1. Предузећу за трговину на велико и мало „Ћурдић“ д.о.о. Београд, ул. Унска 1, ОТУЂУЈЕ СЕграђевинско земљиште у јавној својини 

након спроведеног поступка прикупљања понуда јавним огласом, ради изградње објекта према условима из Плана генералне регулације 

насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним местом Златибор – прва фаза („Сл.лист општине Чајетина“, бр.2/2012),  и то: 

        - кат.парцела број 4558/9 КО Чајетина, у површини од 400 м2, за износ накнаде од   

19.320.080,00 динара (словима: деветнаест милиона триста двадесет хиљада осамдесет динара). 
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 2. Поводом овог решења Предузеће за трговину на велико и мало „Ћурдић“ д.о.о. Београд ће са општином Чајетина закључити уговор о 

отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од коначности решења, а у противном, ако у том року не приступи да уговор закључи, 

сматраће се да је одустало 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 именованог лица. 

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

 5. Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

     О б р а з л о ж е њ е 

 

 Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта, по спроведеном поступку  отуђења грађевинског земљишта, доставила је предлог 

број 418-235/13-05 од 19.11.2013.године, за отуђење грађевинског земљишта ближе описаног у тачки 1. овог решења,  ради изградње објекта у 

складу са условима из јавног огласа. 

Поступајући по поднетом предлогу, утврђено је следеће: 

 - да је на основу одлуке Скупштине општине Чајетина и то број 02-2/2013-01 од 14. фебруара 2013. године, закључка Скупштине општине 

Чајетина  број 02-2-1/2013-01 од 14. фебруара 2013. године и одлуке Скупштине општине Чајетина  број 02-88/2013-01 од 13. септембра 2013. 

године, Општина Чајетина расписала јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта у листу '' Вечерње Новости '', који је објављен 28. 

Септембра 2013.године, 

 - да је кат.парцела број 4558/9 КО Чајетина, која иначе представља грађевинско земљиште у јавној својини, чији је власник општина 

Чајетина, била предмет јавног огласа и да је почетна цена за отуђење била 11.870.400,00 динара, 

 - да је након спроведеног јавног огласа Комисија за давање земљишта у закуп утврдила да је Предузеће за трговину на велико и мало 

„Ћурдић“ д.о.о. Београд, ул. Унска 1, најповољнији понуђач за ово земљиште, па је предложила Скупштини општине да му се исто земљиште 

отуђи за понуђени износ накнаде  од 19.320.080,00 динара. 

Према члану 96.ст.6. Закона, грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити или дати у закуп лицу које понуди највећу цену или 

највиши износ закупнине за то земљиште ,  о чему се, по члану 97. у року од 30 дана од дана коначности решења којим се грађевинско 

земљиште отуђује или даје у закуп, закључује уговор између јединице локалне самоуправе и лица коме се земљиште отуђује или даје у закуп.  

 Имајући у виду напред изнето, одлучено је као у изреци решења. 

  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у 

Београду у року од 3о дана од дана достављања овог решења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
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Број: 463-71/2013-02 од  28.новембра 2013.године 
 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

     Скупштине општине,  

     Милоје Рајовић 

 

 

 

ДОСТАВИТИ: 

  1. Подносиоцу захтева, 

  2. О.Ј.П-у Чајетина. 

  3. Општинској управи Чајетина, 

ради закључења уговора о отуђењу земљишта.     

  4. Два примерка по правоснажности  

Пореској   управи Чајетина.  

  5. Архиви. 
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Број: 463-72/2013-02 

 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 28.новембра  2013. године, доноси 

 

    Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

1. Оливери Николић из Београда, ул. Гундулићев венац бр.7, ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини непосредном погодбом, ради 

прибављања грађевинске дозволе за бесправно саграђен објекат, у КО Чајетина, и то: 

- катастарска парцела број 4546/19, површине 301 м2, 

за износ накнаде од  6.020.000,00 динара (словима: шест милиона двадесет хиљада  динара). 

         2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског земљишта чијем је закључењу са општином Чајетина подносиоц 

захтева дужна да приступи у року од 30 дана од коначности решења. У противном, сматраће се да је одустала од захтева да јој се наведено 

земљиште отуђи и ово решење ће се поништити. 

        3. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава се у Суду, а трошкови овере падају на терет овде подносиоца захтева. 

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

5.  Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

    О б р а з л о ж е њ е 
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  Оливера Николић се 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 именована корисник грађевинског земљишта у државној својини означеног као кат.парцела број 4546/5 КО Чајетина, чија је 

површина 430 м2, које земљиште је прибавила путем купопродаје објекта од ранијег власника, 

 - да су ранијем власнику за наведени објекат издате и грађевинска и употребна дозвола, али да се накнадно испоставило да се објекат не 

налази на тој парцели, већ на суседном грађевинском земљишту у јавној својини, у власништву општине Чајетина, на делу кат.парцеле број 

4546/1, услед чега је објекат фактички нелегално изграђен и подлегао је поступку легализације, у ком поступку је надлежни орган урбанизма дао 

 извештај о потреби израде пројекта парцелације ради одређивања земљишта за редовну употребу тог објекта,                                                                                                                                                    

 - да је у даљем следу ствари, решењем Општинске управе Чајетина, број 463-44/2013-02 од 17. априла 2013. године, на основу пројекта 

препарцелације катастарских парцела број 4546/1, који део је накнадно означен као кат.парцела број 4546/19, и кат.парцеле број 4546/5, 

потврђеног актом Општинске управе Чајетина-Одсек за урбанизам и просторно планирање под бројем 350-00044/10 од 28.08.2012.године а 

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), утврђено земљиште за редовну употребу објекта и формирана нова грађевинска парцела.   

Према члану 96.ст.10.т.2. Закона, грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити или дати у закуп непосредном погодбом у 

случају прибављања грађевинске дозволе, власнику бесправно саграђеног објекта, који је захтев поднео у роковима прописаним овим законом, 

ако је изградња тог објекта у складу са условима предвиђеним овим законом. При овом, именовани подносилац захтева има право да од општине 

захтева да јој грађевинско земљиште отуђи или да у закуп по тржишној цени, непосредном погодбом, у складу са овом законском одредбом, 

како то иначе стоји и у решењу којим је утврђено земљиште за редовну употребу објекта и формирана грађевинска парцела. 

 У конкретном случају је тржишна вредност грађевинског земљишта које је предмет овог решења утврђена на основу прибављеног 

извештаја од Пореске управе-Експозитура у Чајетини, број 035-464-94-00091/2013 –Д4АОЕ  од 20.11.2013.године, према ком је то земљиште 

процењено да вреди 19.519 динара по метру квадратном, што за површину од 301 м2 која се овим решењем отуђује даје износ од 6.020.000,00 

динара. 

Имајући у виду изнете законске прописе и утврђено 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.  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 463-72/2013-02 од 28.новембра  2013. године 
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         ПРЕДСЕДНИК 

           Скупштине општине, 

         Милоје Рајовић 

 

           

      Доставити:        

1. Подносиоцу захтева.      

2. Два примерка Општинској управи Чајетина, 

3. О.Ј.П-у Чајетина.      

4. Два примерка по правоснажности  

Пореској  управи Чајетина.  

5.Архиви СО-е.           
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На основу члана 6 и 7а. Закона о порезима на имовину ( “Сл. гласник РС” бр. 26/01,45/02,80/02,135/04,61/07,5/09,101/10,24/11,78/11,57/12-

УСи47/2013), и посебног члана  36. Закона о изменама и допунамаЗакона о порезима на имовину     ( “Сл. гласник РС” бр. 47/13), Општинско 

веће  општине Чајетина, на седници одржаној 22.новембра 2013.године, је донело  
 

ЗАКЉУЧАК 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА  

НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
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 Члан1.  

 

Овом Одлуком у складу са Законом о порезима на имовину одређују се просечне цене квадратног метра непокретности за сваку од зона 

посебно, а ради одређивања одређивања вредности непокретности у поступку утврђивања пореза на имовину пореским обвезницима који не 

воде пословне књиге за пореску 2014 годину. 
 

                                                                       Члан 2. 

 

УТВРЂУЈУ СЕ просечна цена непокретности по зонама на територији општине Чајетина  и то: 
 

(1) ЕКСТРАЗОНА  –  најопремљенија зона 
 

Редни 

број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 29.676,00 

2. Пољопривредно земљиште / 

3. Шумско земљиште / 

 4. Станови 100.000,00 

5. Куће за становање 45.000,00 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за обављ.дел  190.000,00 

7. Гараже и гаражна места 53.000,00 

 

 

(2) ЗОНА 1 
 

Редни 

број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 23.843,00 

2. Пољопривредно земљиште / 

3. Шумско земљиште / 

4. Станови 90.000,00 

5. Куће за становање 40.000,00 
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6. Пословне зграде и други грађ.објекти за обављ.дел  150.000,00 

7. Гараже и гаражна места 40.000,00 

 

 

 

 

 

3) ЗОНА 2 
 

Редни 

број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 19.519,00 

2. Пољопривредно земљиште / 

3. Шумско земљиште / 

4. Станови 35.000,00 

5. Куће за становање 30.000,00 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за обављ.дел  78.000,00 

7. Гараже и гаражна места 28.000,00 

 

4) ЗОНА 3 
 

Редни 

број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 500,00 

2. Пољопривредно земљиште 46,00 

3. Шумско земљиште 60,00 

4. Станови 17.000,00 

5. Куће за становање 17.000,00 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за обављ.дел            23.000,00 

7. Гараже и гаражна места 11.000,00 

 

5) ЗОНА 4 
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Редни 

број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште / 

2. Пољопривредно земљиште 90,00 

3. Шумско земљиште 60,00 

4. Станови 55.000 

5. Куће за становање 55.000 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за обављ.дел  30.000,00 

7. Гараже и гаражна места 28.000,00 

 

Члан 3. 

 

Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Чајетина” и на интернет страни званичне презентације општине Чајетина. 
 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу  општине Чајетина” а примењиваће се од 01.јануара 2014. 

године.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-107/2013-01 од 22.новембра 2013.године   

 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Милан Стаматовић 
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На основу члана  7а. Закона о порезима на имовину ( “Сл. гласник РС” бр. 26/01,45/02,80/02,135/04,61/07,5/09,101/10,24/11,78/11,57/12-

УСи47/2013), и  члана  36. Закона о изменама и допунамаЗакона о порезима на имовину  ( “Сл. гласник РС” бр. 47/13),Општинско веће  општине 

Чајетина, на седници одржаној  22.новембра 2013.године, је донело следећи 
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ЗАКЉУЧАК 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДИ 

ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ  ЧАЈЕТИНА 
 

 Члан1.  

 

Овом одлуком у складу са Законом о порезима на имовину одређују се коефицијенти по појединим зонама рачунајући и најопремљенију 

зону, а који ће служити пореским обвезницима који воде пословне књиге за  утврђивање основице пореза на имовину за непокрености  које се 

налазе на територији општине Чајетина. 
Члан 2. 

 

На територији општине Чајетина одређено је 5 зона за утврђивање пореза на имовину и то: екстра зона, зона 1, зона 2, зона 3 и  зона 4, 

стим што су екстра зона и зона 1 утврђене за  најопремљеније зоне. 

 

  Утврђују се следећи коефицијенти по појединим зонама и то: 

 

1) за екстра зону 1,00 – за непокретности у најопремљенијим зонама 

2) за прву зону 0,80 – за непокретности у зони које се граниче са зонама из тачке 1)  

3) за другу зону 0,70 – за непокретности у зони које се граниче са зонама из тачке 2)   

4) за трећу зону 0,40 – за непокретности у зонама сеоских насеља 

5) за четврту зону 0,30 – за непокретности  у зонама изван сеоских и градских насеља 

Члан 3. 

 

Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Чајетина” и на интернет страни званичне презентације општине Чајетина. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном  листу општине Чајетина” а примењиваће се од 01.јануара 2014. 

године.  
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:02-106/2013-01 од 22.новембра 2013.године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

     

Милан  Стаматовић                                                                                                                         
 

 


