
 1 

Службени лист 
                              општине Пожега 
 

 

 

БРОЈ 9/16, ПОЖЕГА,  14.10.2016. ГОДИНЕ 

 

 
На основу члана 30. тачке 2. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник РС» број 9/2002), члана 47. и 63.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС»број 54/2009…103/15) и члана 105. 
Статута општине Пожега («Службени лист општине Пожега» број 2/08), 
Скупштина општине Пожега на седници одржаној дана  13.10.2016.године, 
донела је  
 

О Д Л У К У 
О  ДОПУНСКОМ  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 ЗА 2016.ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
У члану 1. Одлуке о буџету општине Пожега за 2016. годину износ 

«900.056.000» замењује се износом «927.280.000»; износ «835.770.000» 
замењује се износом «862.994.000». 

 
Члан 2. 

 У члану 2. Одлуке о буџету општине Пожега за 2016. годину, у тачки 
I УКУПНА ПРИМАЊА износ «835.770.000» замењује се износом 
«862.994.000»; у тачки II УКУПНИ ИЗДАЦИ износ «835.770.000» замењује 

се износом «862.994.000». 
 

Члан 3. 
 У члану 22. – ПРИХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се 
следеће измене: 
 -711110 Порез на зараде износ „270.000.000“ замењује се износом 
„296.400.000“; 
 -711190 Порез на друге приходе износ „28.000.000“ замењује се 
износом „25.000.000“; 
 -713310 Порез на наслеђе и поклон износ „700.000“ замењује се 
износом „750.000“; 
 -713420 Порез на капиталне трансакције износ „9.000.000“ замењује 
се износом „12.000.000“; 
 -713620 Порез на акције и уделе додаје се износ „1.000“; 
 -714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа додаје се 
износ „10.000“; 
 -714510 Порези на моторна возила износ „15.500.000“ замењује се 
износом „17.000.000“; 
 -714540 Накнада за коришћење добара од општег интереса износ 
„50.000“ замењује се износом „500.000“; 
 -716110 Комунална такса на фирму износ „19.000.000“ замењује се 
износом „21.700.000“; 
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 -732250 Капиталне донације од међународних организација додаје 
се износ „126.000“; 
 -733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 
општине износ „203.800.000“ замењује се износом „206.577.000“; 
 -741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 
износ „2.000.000“ замењује се износом „7.500.000“; 
 -742250 Таксе у корист нивоа општина износ „16.000.000“ замењује 
се износом „1.600.000“; 
 -743320 Приход од новчаних казни за прекршаје у саобраћају износ 
„6.000.000“ замењује се износом „8.000.000“; 
 -743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина износ 
„50.000“ замењује се износом „60.000“; 
 -744150 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 
додаје се износ „100.000“. 
 

Члан 4. 
 У члану 22. – РАСХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се 
следеће измене: 
  

-411000 Плате и додаци запослених износ „134.044.000“ замењује се 
износом „135.560.000“; 
 -412000 Социјални доприноси на терет послодавца износ 
„24.029.000“ замењује се износом „24.347.000“; 
 -414000 Социјална давања запосленим износ „6.867.000“ замењује 
се износом „6.951.000“; 
 -415000 Накнаде за запослене износ „1.550.000“ замењује се 
износом „1.670.000“; 
 -421000 Стални трошкови износ „27.661.500“ замењује се износом 
„27.383.500“; 
 -422000 Трошкови путовања износ „3.372.888“ замењује се износом 
„3.572.888“; 
 -423000 Услуге по уговору износ „56.360.680“ замењује се износом 
„61.254.680“; 
 -424000 Специјализоване услуге износ “50.908.000” замењује се 
износом “52.038.000”; 
 -425000 Текуће поправке и одржавање износ „92.211.329“ замењује 
се износом „87.946.329“; 
 -426000 Материјал износ „7.008.171“ замењује се износом 
„7.334.171“; 
 -451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама износ „20.360.000“ замењује се износом „30.860.000“; 

-463000 Донације и трансфери  осталим нивоима власти износ 
„119.140.182“ замењује се износом „124.810.182“; 

-465000 Остале дотације и трансфери износ „14.251.000“ замењује 
се износом „15.008.000“; 

-472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „15.591.556“ 
замењује се износом „15.741.556“; 

-481000 Дотације невладиним организацијама износ „31.729.000“ 
замењује се износом „33.318.000“; 

-484000 Накнада штете услед елементарних непогода износ 
„16.141.700“ замењује се износом „27.141.700“; 
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-499000 Средства резерве-стална износ „8.526“ замењује се износом 
„508.526“; 

-499000 Средства резерве-текућа износ „263.797“ замењује се 
износом „1.348.797“; 

-511000 Зграде и грађевински објекти износ „181.695.000“ замењује 
се износом „173.173.000“; 

-512000 Машине и опрема износ „7.225.000“ замењује се износом 
„7.675.000“. 
 

Члан 5. 
У  Посебном делу буџета врше се следеће измене: 

-у разделу 1.ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, функција 110 Извршни и 
законодавни органи, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
позиција 1, економска класификација 411 Плате и додаци запослених 
износ „2.970.000“ замењује се износом „2.570.000“; 
-у разделу 1.ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, функција 110 Извршни и 
законодавни органи, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
позиција 2, економска класификација 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца износ „531.000“ замењује се износом „461.000“; 
-у разделу 3.ОПШТИНСКА УПРАВА, функција 090 Социјална заштита 
некласификована на другом месту, програм 0901 Социјална и дечја 
заштита, програмска активност 0001 Социјалне помоћи, позиција 11, 
економска класификација  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
износ „14.437.638“ замењује се износом „14.587.638“;  
-функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, 
програм 0901 Социјална и дечја заштита, програмска активност 0005 
Активности Црвеног крста, позиција 13, економска класификација  481 
Дотације невладиним организацијама износ „3.600.000“ замењује се 
износом „4.100.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 15, економска класификација 411 Плате и 
додаци запослених износ „40.972.000“ замењује се износом „41.532.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 16, економска класификација 412 Социјални 
доприноси на терет послодавца износ „7.380.000“ замењује се износом 
„7.508.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 19, економска класификација 415 Накнаде за 
запослене износ „1.000.000“ замењује се износом „1.120.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 23, економска класификација 423 Услуге по 
уговору износ „12.428.464“ замењује се износом „16.428.464“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 25, економска класификација 425 Текуће 
поправке и одржавање износ „1.717.600“ замењује се износом „2.117.600“; 
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-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 26, економска класификација 426 Материјал 
износ „2.520.171“ замењује се износом „3.020.171“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 30, економска класификација 484 Накнада 
штете услед елементарних непогода износ „16.141.700“ замењује се 
износом „27.141.700“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 31, економска класификација 499 Средства 
резерве-текућа износ „263.797“ замењује се износом „1.348.797“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 32, економска класификација 499 Средства 
резерве-стална износ „8.526“ замењује се износом „508.526“;  
-функција 360 Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту, 
програм 0701 Путна инфраструктура, пројекат 0003 Унапређење 
безбедности саобраћаја на путевима, позиција 37, економска 
класификација 424 Специјализоване услуге износ „637.000“ замењује се 
износом „1.437.000“; 
-функција 360 Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту, 
програм 0701 Путна инфраструктура, пројекат 0003 Унапређење 
безбедности саобраћаја на путевима, позиција 37, економска 
класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „400.000“ замењује 
се износом „600.000“; 
-функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, програм 1101 Локални 
развој и просторно планирање, програмска активност 0001 
Стратешко,просторно и урбанистичко планирање, позиција 42. економска 
класификација 423 Услуге по уговору износ „560.000“ замењује се износом 
„760.000“; 
-функција 610 Стамбени развој, програм 0601 Комунална делатност, 
програмска активност 0012 Одржавање стамбених зграда, позиција 48, 
економска класификација  451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама износ „12.000.000“ замењује се износом 
„21.000.000“; 
-функција 810 Услуге рекреације и спорта,програм 1301 Развој спорта и 
омладине, програмска активност 0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима, позиција 51, економска 
класификација 481 Дотације невладиним организацијама износ 
„16.300.000“ замењује се износом „17.400.000“; 
 
-функција 810 Услуге рекреације и спорта,програм 1301 Развој спорта и 
омладине, програмска активност 0003 Одржавање спортске 
инфраструктуре,позиција 51, економска класификација 481 Дотације 
невладиним организацијама износ „4.960.000“ замењује се износом 
„6.460.000“; 
-функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, 
пројекат 0005 ОШ“Емилија Остојић“- Изградња отворених терена на 
простору старе аутобуске станице, позиција 58, економска класификација 
463 Донације и трансфери осталим нивоима власти брише се; 
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-функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, 
програмска активност 0001 Функционисање основних школа, позиција 63, 
економска класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима 
власти износ „52.427.000“ замењује се износом „57.610.000“; 
-функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, 
програмска активност 0001 Функционисање основних школа, позиција 64, 
економска класификација 422 Трошкови путовања износ „2.200.000“ 
замењује се износом „2.400.000“; 
-функција 920 Средње образовање, програм 2003 Средње 
образовање,пројекат 0004 Пољопривредна школа –Реконструкција 
спортских терена, позиција 66, економска класификација 463 Донације и 
трансфери осталим нивоима власти износ „2.000.000“ замењује се износом 
„1.980.000“; 
-функција 920 Средње образовање, програм 2003 Средње образовање, 
програмска активност 0001 Функционисање средњих школа, позиција 67, 
економска класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима 
власти износ „40.999.482“ замењује се износом „41.149.482“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, 
функција 820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, пројекат „Како 
расту сликовнице“, позиција 68, економска класификација  423 Услуге по 
уговору додаје се износ „220.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, 
функција 820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, пројекат „Како 
расту сликовнице“, позиција 68, економска класификација  424 
Специјализоване услуге додаје се износ „30.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, 
функција 820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, пројекат „Како 
расту сликовнице“, позиција 68, економска класификација  426 Материјал 
додаје се износ „50.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, 
функција 820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска 
активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 68, 
економска класификација  411 Плате и додаци запослених износ 
„6.335.000“ замењује се износом „6.491.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, 
функција 820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска 
активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 69, 
економска класификација  412 Социјални доприноси на терет послодавца 
износ „1.134.000“ замењује се износом „1.161.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, 
функција 820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска 
активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 77, 
економска класификација  465 Остале дотације и трансфери износ 
„666.000“ замењује се износом „823.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 
820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 
0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 83, економска 
класификација  411 Плате и додаци запослених износ „6.014.000“ замењује 
се износом „6.220.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 
820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 
0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 84, економска 
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класификација  412 Социјални доприноси на терет послодавца износ 
„1.077.000“ замењује се износом „1.113.000“; 
 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 
820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 
0002 Подстицаји културно-уметничком стваралаштву, позиција 100, 
економска класификација  424 Специјализоване услуге  износ „250.000“ 
замењује се износом „350.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ, функција 911 
Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, 
програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, 
позиција 112, економска класификација  411 Плате и додаци запослених 
износ „61.670.000“ замењује се износом „62.229.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава  3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ, функција 911 
Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, 
програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, 
позиција 113, економска класификација  412 Социјални доприноси на терет 
послодавца износ „11.027.000“ замењује се износом „11.149.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава  3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ, функција 911 
Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, 
програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, 
позиција 124, економска класификација  465 Остале дотације и трансфери 
износ „5.574.000“ замењује се износом „6.174.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава  3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ, функција 911 
Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, 
програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, 
позиција 126, економска класификација  512 Машине и опрема  износ 
„650.000“ замењује се износом „1.150.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.5 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, 
функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, 
програм 0901 Социјална и дечја заштита, пројекат „Помоћ у кући старим и 
инвалидним лицима“, позиција 127 463 Донације и трансфери осталим 
нивоима власти износ „700.000“ замењује се износом „200.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.5 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, 
функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, 
програм 0901 Социјална и дечја заштита, пројекат „Помоћ и нега у кући за 
децу ометену у развоју“, позиција 128 463 Донације и трансфери осталим 
нивоима власти износ „2.331.000“ брише се; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.5 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, 
функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, 
програм 0901 Социјална и дечја заштита, програмска активност 0001 
Социјалне помоћи, позиција 129 463 Донације и трансфери осталим 
нивоима власти износ „5.775.000“ замењује се износом „6.252.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.5 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, 
функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, 
програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 
Функционисање локалне самоуправе и градова, позиција 130 463 Донације 
и трансфери осталим нивоима власти износ „960.000“ замењује се износом 
„3.791.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
„ПОЖЕГА“, функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Путна 
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инфраструктура, позиција 131, економска класификација 511 Зграде и 
грађевински објекти износ „97.150.000“ замењује се износом „94.100.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
„ПОЖЕГА“, функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Путна 
инфраструктура, позиција 132, економска класификација 425 Текуће 
поправке и одржавање износ „47.900.000“ замењује се износом 
„44.750.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
„ПОЖЕГА“, функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, програм 1101 
Локални развој и просторно планирање, програмска активност 0002 
Уређивање грађевинског земљишта, позиција 134, економска 
класификација 424 Специјализоване услуге  износ „1.500.000“ замењује се 
износом „1.700.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
„ПОЖЕГА“, функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, програм 1101 
Локални развој и просторно планирање, програмска активност 0002 
Уређивање грађевинског земљишта,  
позиција 135, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти  
износ „3.900.000“ замењује се износом „2.450.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
„ПОЖЕГА“, функција 520 Управљање отпадним водама, програм 0601 
Комунална делатност, програмска активност 0002 Управљање отпадним 
водама, позиција 139, економска класификација 511 Зграде и грађевински 
објекти износ „19.500.000“ замењује се износом „17.900.000“; 
-у разделу 3.Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
„ПОЖЕГА“, функција 620 Развој заједнице, програм 0602 Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градова, позиција 140, економска класификација 411 Плате и 
додаци запослених износ „9.548.000“ замењује се износом „9.898.000“; 
-у разделу 3.Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
„ПОЖЕГА“, функција 620 Развој заједнице, програм 0602 Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градова, позиција 141, економска класификација 412 
Социјални доприноси на терет послодавца износ „1.709.000“ замењује се 
износом „1.769.000“; 
-у разделу 3.Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
„ПОЖЕГА“, функција 620 Развој заједнице, програм 0602 Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градова, позиција 147,економска класификација 423 Услуге 
по уговору износ „499.781“ замењује се износом „714.781“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
„ПОЖЕГА“, функција 630 Водоснабдевање, програм 0601 Комунална 
делатност, програмска активност 0001 Водоснабдевање, позиција 154, 
економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ 
„1.500.000“ замењује се износом „500.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
„ПОЖЕГА“, функција 630 Водоснабдевање, програм 0601 Комунална 
делатност, програмска активност 0001 Водоснабдевање, позиција 155, 
економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ 
„19.500.000“ замењује се износом „16.700.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
„ПОЖЕГА“, функција 640 Улична расвета, програм 0601 Комунална 
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делатност, програмска активност 0010 Јавна расвета, позиција 157, 
економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ 
„5.600.000“ замењује се износом „4.200.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 
160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 
0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, 
позиција 159, економска класификација 421 Стални трошкови износ 
„2.344.500“ замењује се износом „2.016.500“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 
160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 
0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, 
позиција 161, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање 
износ „15.083.500“ замењује се износом „15.968.500“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 
160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 
0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, 
позиција 162, економска класификација 426 Материјал износ „435.000“ 
замењује се износом „211.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 
160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 
0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, 
позиција 163, економска класификација 481 Дотације невладиним 
организацијама износ „40.000“ замењује се износом „29.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 
160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 
0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, 
позиција 165, економска  
 
класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „95.000“ замењује 
се износом „273.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, 
функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 
0002 Туристичка промоција, позиција 170, економска класификација 414 
Социјална давања запосленим износ „64.000“ замењује се износом 
„148.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, 
функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 
0002 Туристичка промоција, позиција 171, економска класификација 421 
Стални трошкови износ „227.000“ замењује се износом „277.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, 
функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 
0002 Туристичка промоција, позиција 173, економска класификација 423 
Услуге по уговору износ „2.232.000“ замењује се износом „2.491.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, 
функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 
0002 Туристичка промоција, позиција 177, економска класификација 512 
Машине и опрема износ „120.000“ замењује се износом „70.000“; 
-у разделу 5. ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, функција 130 
Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 
0004 Општинско јавно правобранилаштво, позиција 188, економска 
класификација 411 Плате и додаци запослених износ „2.667.000“ замењује 
се износом „2.752.000“; 
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-у разделу 5. ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, функција 130 
Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 
0004 Општинско јавно правобранилаштво, позиција 189, економска 
класификација 412 Социјални доприноси на терет послодавца износ 
„478.000“ замењује се износом „493.000“. 
 

Члан 6. 
Изменама у члану 3.  4. и  5. ове Одлуке извршиће се одговарајуће 

измене збирова у Билансу прихода и расхода буџета и распореду прихода 
по функцијама, главама, програмима  и разделима буџета. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
«Службеном листу општине Пожега». 
 
 

01 број 011-20/16 од 13.10.2016.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
                           Председник, 

                                                                                       Зорица Митровић, с.р. 

 
 

На основу члана 6, став 5 до 7 и члана 7 Закона о порезима на 

имовину („Сл. гласник РС” бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 

5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014) и члана 14 

и 105 Статута општине Пожега (''Сл. лист општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08 и 

3/10), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана  13.10.2016. 

године, донела је: 

 

ОДЛУКА 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

Члан 1 

Овим одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. 

годину на територији општине Пожега. 

 

Члан 2 

На територији општине Пожега одређено је пет зона за утврђивање пореза 

на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености 

јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима 

општине Пожега, односно са радним зонама и другим садржајима у 

насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона, 

с тим да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону. 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Пожега у зони I, 

износе: 
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Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

 

 Станови 

 

83.078,26 динара  

 

 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Пожега у зони II, 

износе: 

 

 

 

Групе непокретности 

 

Просечна цена по м2 непокретности 

 

Станови 

 

64.773,72 

 

 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Пожега у зони III, 

износе: 

 

 

Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

240,68 

 

Станови 

 

64.773,72 

 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Пожега у зони IV, 

износе: 

 

 

Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

240,68 

 

Шумско земљиште 

 

66,78 

 

  

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Пожега у зони V, 

износе: 

 

 

Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 
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Пољопривредно 

земљиште 

 

87,78 динара 

 

Шумско земљиште 

 

66,78 динара 

 

 

Члан 3 

 У зонама из члана 2 овог решења у којима није било промета 

одговарајућих непокретности у години која претходи години за коју се 

утврђује порез на имовину, основица пореза на имовину за те 

непокретности једнака је основици пореза на имовину те, односно 

одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне 

књиге за 2016. годину, сходно члану 6. став 8. Закона о порезима на 

имовину. 

 

 Утврђене цене непокретности у најопремљенијој зони на територији 

општине Пожега коришћене као просечне цене за утврђивање пореза на 

имовину обвезника који не воде пословне књиге за 2016. годину, износе: 

 

Станови           66.657,98 

дин/м2           

Куће за становање                         60.000,00 

дин/м2                                                                                       

 

Пословне зграде и други надземни и подземни грађевински објекти који 

служе за обављање делатности                   

100.000,00 дин/м2 

                                                          

Гаража и гаражна места                                 22.300,00 

дин/м2                                                                            

 

      Члан 4 

            Ову одлуку објавити у  „Службеном листу општине Пожега“  и на 

интернет страни општине Пожега. 

 

Члан 5 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Пожега“, а примењује се од 01. јануара 2017. 

године.  

 

01 Број: 011-21/16 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 ПРЕДСЕДНИК,  

Зорица Митровић,с.р. 
 

 

На основу члана 8 Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Сл. гл. РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 125/14 и 95/15), члан 38 б Закона 

о порезима на имовину („Сл. гл. РС. бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 

61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014), 

члана 36 Закона о изменама и допунама Закона  о порезима на имовину 

(“Сл. гласник РС“, број 47/2013) и члана 38 и 105 Статута општине Пожега 
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(''Сл. лист општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине 

Пожега, на седници одржаној 13.10.2016. године, донела је: 

 
 

ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

У ОПШТИНИ ПОЖЕГА 
 

 

Члан 1 

 Овом одлуком утврђује се стопа пореза на имовину на права на 

непокретностима на територији општине Пожега. 
 

Члан 2 

Стопе пореза на имовину износе: 

 

1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне 

књиге-0.4 %; 

2) на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге – 0.06 %;  

3)на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне 

књиге: 

 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

1) до 10.000.000 динара 0.4 % 

 

2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара 40.000.00 динара + 0.6% на износ 

преко 10.000.000,00 динара 

3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара 130.000.00 динара + 1% на  износ 

преко 25.000.000.00 динара 

4) преко 50.000.000 динара 380.000.00 динара + 2% на износ 

преко 50.000.000.00 динара 

 
 

Члан 3 

Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у 

складу са Законом о порезима на имовину. 

       

    Члан 4 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини 

стопе пореза на имовину (Службени лист општине Пожега број 7/15 од 

9.11.2015. године). 

 

 Ову одлуку објавити на интернет страни општине Пожега. 

 

    Члан 5 

Ова Одлука биће објављена у „Службеном листу општине Пожега“ 

и иста ступа на снагу и примењује се од 1. јануара 2017. године. 

 

01Број: 011-26/16 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК, 

 Зорица Митровић,с.р. 
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 На основу члана 33. став 1. и члана 36. Закона о јавном дугу 

(''Службени гласник РС'', бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011), члана 32. 

став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 38. став 1. тачка 16. и члана 105. 

Статута општине Пожега (''Службени лист општине Пожега'', бр. 2/08, 

9/08, 3/10 и 8/15) и Мишљења Министарства финансија – Управе за 

јавни дуг број: 401-1474/2016-001 од 06.10.2016. године,  Скупштина 

општине Пожега, на седници одржаној 13.10.2016. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

РАСХОДА 

 

Члан 1. 

 Општина Пожега се задужује кредитом код Пословне банке у 

износу од 60.000.000,00 за финансирање капиталних инвестиционих 

расхода и то за изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре у 

сеоским подручјима. 

 

Члан 2. 

 Средства из члана 1. ове Одлуке, реализоваће се преко 

Општинске управе Пожега, којa ће се предвидети Одлуком о буџету 

Општине за 2017. годину. 

 

Члан 3. 

 Општина Пожега закључиће Уговор са Пословном банком 

након спроведеног поступка јавне набавке услуге финансијског 

кредита у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

(''Сл.гласник РС'', бр. 124/2012 и 14/2015). 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном листу општине Пожега'' 

 

 

01 Број: 011-27/16 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

   ПРЕДСЕДНИК, 

Зорица Митровић,с.р. 
 

 

На основу члана 5. став 3. и члана 79. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Сл.гл.РС“, бр.15/16), чл. 20. и 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014 – др. закон) и  члана 38. Статута 
општине Пожега („Сл.лист општине Пожега“, бр.2/08, 9/08 и 3/10), 
Скупштина општине Пожега, на седници одржаној 13.10.2016. године, донела 
је  
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ОДЛУКУ  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“ 
01 број 011-8/13 од 25.02.2013. године 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“ 01 број 011-8/13 од 
25.02.2013.године (у даљем тексту: ''Одлука''), ради усклађувања са 
одредбама Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 15/16) и 
унапређења пословања предузећа. 
 

Члан 2. 
 Мења се назив Јавног предузећа ''Општинска стамбена агенција 
Пожега'', Пожега, тако да нови назив гласи: 
 

Јавно предузеће ''РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА'' Пожега 
 

 Мењ се текст Одлуке тако да се у целом тексту, укључујући ту и наслов 
Одлуке, речи ''Јавно предузеће ''Општинска стамбена агенција Пожега'' 
замењики рећо,а ''Јавно предузеће ''РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА'' Пожега'', а речи 
''Стамбена агенција'' замењују речима ''Развојна агенција''. 
 

Члан 3. 
 Мења се члан 3. Одлуке тако да гласи: 
 
 ''Пуно пословно име: Јавно предузеће ''РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА'' Пожега''. 

 
Члан 4. 

 Мења се члан 5. Одлуке тако да гласи: 
 
 ''Развојна агенција се оснива ради: 
 

- Успостављања одговарајуће институције за решавање стамбених 
потреба локалног становништва; 

- Успостављање, подстицање и усмеравање развоја сектора 
социјалног становања; 

- Организовање изградње стамбених и алтернативних стамбених 
јединица за избегла, прогнана, расељена и социјално угрожена 
лица; 

- Организовање изградње стамбених и алтернативних стамбених 
јединица намењених за продају на тржишту; 

- Обезбеђивање трајног обављања делатности од општег интереса и 
редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга; 

- Развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса; 
- Обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства 

система и усклађености његовог развоја; 
- Стицања добити; 
- Остваривања другог законом утврђеног интереса; 
- Остваривање циљева сходно економско-привредном развоју  
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Члан 5. 

 Мења се члан 6. Одлуке тако да  гласи: 
 
 ''Послови  Развојне агенције су: 

- Развој и управљање стамбеним пројектима; 
- Израда програма организације и координације изградње, продаје, 

куповине станова и пословног простора за  сопствене и потребе 
општине Пожега; 

- Развој нових програма финансирања становања, јавно – приватно 
партнерство, као и развој програма финансирања социјалног 
становања; 

- Организовање опремања у области инфраструктуре за локације за 
изградњу објеката различитих намена; 

- Организовање и управље и осталим пројектима инфраструктуре на 
целокупној територији Општине, као што су: земљиште, остали 
објекти, водотокови, мостови, саобраћајнице, расвете, комуналне 
делатности и остало, а све у складу са надлежностима сходно 
Закону о локалној самоуправи, општим актима оснивача и свим 
позитивним прописима предвиђеним законом. 

- Организовање и реализовање и осталих пројеката сходно својој 
пословној способности у оквиру економско-привредног развоја 
Општине, и  спровођење посебних одлука које се  поверавају од 
стране надлежног органа Општине.'' 

 
Члан 6. 

Мења се члан 7. Одлука тако да гласи: 
 
Претежна делатност Развојне агенције је: 
- 68.32 Управљање некретнинама за накнаду 
 
Остале делатности којима ће се бавити Развојна агенција су: 
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката 
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 
- 71.20 Техничко испитивање и анализе 
- 64.30 Поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и 

слични финансијски ентитети 
- 64.91 Финансијски лизинг 
- 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина 
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и 

управљање њима 
- 68.31 Делатност агенције за некретнине 
- 71.11 Архитектонска делатност 
- 73.12 Медијско представљање 
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења 
- 70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу 
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим 

управљањем 
- 81.10 Услуге оджавања објеката 
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда 
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме 
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- 81.29 Услуге осталог чишћења 
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине 

 
Поред претежне и осталих наведених делатности, Развојна агенција 

може без ограничења обављати и све друге делатности, у складу са законом.'' 
 
 

Члан 7. 
 Мења се члан 11. Одлуке тако да гласи: 
 
 ''Јавно предузеће „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ Пожега има статус профитне 
организације, а ближа права и обавезе регулисаће се актима надлежног 
органа.''  
 

Члан 8. 
 Мења се члан 13. Одлуке тако да се брише став 1, а досадашњи став 2. 
постаје став 1. 

 
Члан 9. 

 Мења се члан 14. став 1. тачка 10. Одлуке тако да гласи: 
 
 ''одлучује о условима и начину утврђивања и распоређивања добити, 
односно начину покрића губитка и снођењу ризика, у складу са законом и 
овом одлуком, уз сагласност оснивача;'' 
 
 Мења се члан 14. став 1. тачка 12. Одлуке тако да гласи: 
 
 ''закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се 
уређују радни односи;'' 
 

Члан 10. 
 Мења се члан 17. Одлуке тако да гласи: 
 
 ''Директор: 

1. представља и заступа Развојну агенцију; 
2. организује и руководи процесом рада; 
3. води пословање Развојне агенције; 
4. одговара за законитост рада Развојне агенције; 
5. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја и одговоран је за њихово спровођење; 
6. предлаже годишњи и посебан програм пословања и одговоран је за 

његово спровођење; 
7. предлаже финансијске извештаје; 
8. одлучује о условима и начину задуживања Развојне агенције; 
9. извршава одлуке надзорног одбора; 
10. бира извршне директоре; 
11. закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са 

законом којим се уређују радни односи; 
12. доноси акте о унутрашњој организацији и систематизацији уз 

сагласност надзорног одбора и скупштине оснивача; 
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13. одлучује о правима, обавезама и договорностима запослених у 
Развојној агенцији 

14. врши друге послове одређене законом, овим актом и статутом. 
 
Директор је функционер који обавља јавну функцију. 
 
Директор не може имати заменика'' 

 
Члан 11. 

 Мења се члан 26. Одлуке тако што се иза постојећег става 1. додаје став 
2. који гласи: 
 
 ''Развојна агенција је дужна да део остварене добити сразмеран 
улагању оснивача у пословање Развојне агенције, по завршном рачуну за 
претходну годину, уплати у буџет оснивача, у складу са законом.'' 
 

Члан 12. 
 Мења се члан 27. Одлуке тако што се иза постојећег става 1. додаје став 
2. који гласи: 
 
 ''Права, обавезе и одговорности оснивача према Развојној агенцији и 
Развојне агенције према оснивачу ће бити на детаљан начин уређени 
општимн и појединачним актима оснивача, у складу са законом и овом 
одлуком.'' 
 

Члан 13. 
 Мења се члан 31. Одлуке тако да гласи: 
 
 ''Развојна агенција се финансира из: 

- средстава буџета Општине намењених за стамбену и осталу  
изградњу, социјално становање или опредељена на основу 
посебних одлука надлежних органа Општине, уколико таква 
средства буду планирана Одлуком о буџету Општине; 

- сопствених прихода сходно делатностима које обавља; 
- трансфера од других нивоа власти, 
- донација; 
- прилога покровитеља; 
- примања од задужења према међународном институцијама за 

развојне и остале пројекте; 
- средстава од камата; 
- средстава од отплате кредита и ануитета за продате станове 

општине; 
- средстава од отплате кредита за станове солидарности; 
- и других прилога и прихода које оствари према закону.'' 

 
Члан 14. 

 Мења се члан 32. став 2. Одлуке тако да гласи: 
 
 ''Имовину Развојне агенције чине потраживања Фонда солидарне 
стамбене изградње, која ће се утврдити посебним актом у складу са законом, 
право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и 
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хартије од вредности и друга имовинска права, која евентуално буду пренета 
у својину јавног предузећа у складу са законом, укључујући ту и право 
коришћења на стварима у јавној својини. 
 
 Мења се члан 32. Одлуке тако што се иза става 2. додају ст. 3, 4. и 5. који 
гласе: 
 
 ''Развојна агенција може користити средства у јавној и другим 
облицима својине, у складу са законом, одлукама оснивача и посебним 
уговорима, којима се регулишу међусобни односи, права и обавезе Развојне 
агенције и оснивача.'' 
 
 Развојна агенција не може без сагласности оснивача отуђити имовину 
коју чине ствари у јавној својини, чије право коришћења је оснивач пренео на 
Развојну агенцију. 
 
 ''Удео оснивача – општине Пожега, у основном капиталу Развојне 
агенције износи 100%.'' 
 

Члан 15. 
 Мења се члан 39. став 2. Одлуке тако да гласи: 
 
 ''Мандат вршиоца дужности директора Развојне агенције траје до 
именовања директора предузећа, а најдуже годину дана.'' 
 

 
Члан 16. 

 Све одредбе Одлуке које нису измењене и које нису у супротности са 
Законом о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/16) и одредбама ове 
одлуке остају на снази. 
 

Члан 17. 
 Ова одлука ће бити објављена у ''Службеном листу општине Пожега'' и 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
 

01 Број: 011-22/16 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Зорица Митровић, с.р. 

 
 
 

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', 
бр.129/07, 83/14), члана 5. и 6. став 1. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.гл.РС'', бр. 15/16), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима 
(''Сл.гл.РС'', бр. 88/11), члана 38. и 105. Статута Скупштине општине Пожега 
(''Службени лист општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), на седници од 
13.10.2016. године, донела је 
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О Д Л У К А 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''НАШ ДОМ'' ПОЖЕГА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом одлуком, врши се усклађивање оснивачког акта Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Наш дом'' Пожега (''Сл.лист 
општине Пожега'', бр. 1/13) уписано у Регистар Агенције за привредне 
регистре Решењем бр.БД 8686/2005 од 07.04.2005. године, са одредбама 
Закона о јавним предузећима (''Сл.гл.РС'', бр. 15/16). 

 
Члан 2. 

 

Ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће крајњих 
корисника, као и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и 
отпадних вода, оснива се Јавно комунално предузеће „Наш Дом“ (у даљем тексту: 
Предузеће). 
 

Члан 3. 
 

 ЈКП ''Наш Дом'' оснива се и послује ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих 
корисника услуга, а посебно : 

- ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће и пречишћавања 
и одвођења атмосферских и отпадних вода;  

-  одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, 
бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење 
комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке 
на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми и фонтана; 
 - одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање 
и санација зелених рекреативних површина и приобаља; 
 - управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација 
делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за 
обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа; 
 - управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење 
јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање 
моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и 
постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног 
органа; 
 - управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу 
гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, 
одржавање градских гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних 
остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума; 
 - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и 
изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање 
живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, 
контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво 
уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за 
сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење 
мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката 
спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама 
јавне намене. 
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Члан 4. 
 

Ова одлука, у складу са Законом о јавним предузећима, садржи 
одредбе о: 

1. називу, седишту и матичном броју оснивача; 
2. пословном имену и седиште предузећа; 
3. претежној делатности јавног предузећа; 
4. правима, обавезама и одговорностима предузећа према оснивачу 

и оснивача према предузећу; 
5. условима и начину утврђивања и распоређивања добити, односно 

начину покрића губитака и сношењу ризика; 
6. условима и начину задуживања предузећа; 
7. заступању предузећа; 
8. износу основног капитала, као и опису, врсти и вредности 

неновчаног улога; 
 9. органима предузећа и њиховој надлежности; 
10. имовини која се не може отуђити; 
11. о располагању стварима у јавној својини која су пренета у својину 

предузећа складу са законом; 
12. заштити животне средине; 
13. другим питањима од значаја за несметано обављање делатности 

за коју се оснива предузеће. 

I I ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ  

Члан 5. 

Оснивач Јавног предузећа је:  
Општина Пожега, Трг Слободе број 9, матични број:07158122. 
Права оснивача остварује Скупштина општине Пожега. 
 

I I I ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 6. 

Предузеће је основано на неодређено време. 
Предузеће има статус правног лица са правима, обавезама и 

одговорностима утврђеним законом. 
Предузеће послује под пуним пословним именом: Јавно комунално 

предузеће ''Наш дом''. 
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП ''Наш дом''. 
Седиште предузећа је у Пожеги, Зелена пијаца бр.7. 
О промени пословног имена и седишта одлучује Надзорни одбор 

Предузећа уз сагласност оснивача. 
 

    Члан 7. 
 

Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на 
српском језику и ћириличним писмом. 

Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште 
Предузећа. 

Штамбиљ је правоуганог облика и садржи пуно пословно име, 
седиште Предузећа и место за датум и број. 

Предузеће има свој знак који садржи назив и седиште Предузећа, а 
који ће бити дефинисан Статутом ЈКП ''Наш дом''. 
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Члан 8. 
 

 Предузеће се за обављање своје делатгности од општег интереса, 
утврђене овом одлуком уписује у Регистар у складу са Законом којим се 
уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у 
складу са Законом. 
 

Члан 9. 
 

 Предузеће послује као јединствена радна целина. 
 Актом директора уређује се унутрашња организација и 
систематизација послова. 

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 10. 

Претежна делатност ЈКП ''Наш Дом'' је: 
-     36.00  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

 Осим наведене претежне делатности, ЈКП ''Наш Дом'' ће се бавити и 
другим делатностима, као што су: 
 -     37.00   Уклањање отпадних вода 
 -     38.32   Поновна употреба разврстаних материјала 
 -     39.00   Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања 

отпадом 
 -     42.21   Изградња цевовода 

- 42.91   Изградња хидротехничких објеката 
- 43.22   Постављање водоводних, канализационих, грејних и 

климатизационих   
                  система 
- 70.10   Управљање економским субјектом 
- 70.22   Консултантске активности у вези с пословањем и осталим 

управљањем 
- 71.12   Инжењерске делатности и техничко саветовање 
- 71.20   Техничко испитивање и анализе 
-     46.76   Трговина на велико и мало осталим полупроизводима; 
-     46.77   Трговина на велико отпацима и остацима 
-     49.41   Друмски превоз терета 
-     52.10   Складиштење 

            -     81.30  Услуге уређења и одржавања околине 
 -     81.22  Услуге осталог чишћења зграда и опреме 

- 81.29   Услуге осталог чишћења 
- 96.03   Погребне и сродне делатности 
- 52.21   Услужне делатности у копненом саобраћају 
- 01.62   Помоћне делатности у узгоју животиња 
- 96.09   Остале непоменуте личне услужне делатности 
-     38.11   одтсрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне 

активности 
-     43.29   Остали завршни радови у грађевинарству 
-     41.10   Пројектовање грађевинских и других објеката 
-     47.80   Трговина на мало на тезгама, пијацама и сопственим објектима 
-     47.99   Остала трговина на мало 
-     46.90   Трговина на велико осталим производима 
-     45.20   Одржавање и оправка моторних возила 
-     49.10   Превоз робе 
-     71.21   Остале архитектонске активности и технички савети 
-     56.29   Ресторани 
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   Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које 
служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава 
услове предвиђене законом. 
 О промени делатности Предузеће, као и о обављању других делатности 
које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност оснивача, у складу са законом. 
 

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ПРЕМА ОСНИВАЧУ И ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ  

Члан 11. 

Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање на начин 
којим се обезбеђује: 

1. трајно и несметано обављање делатности под условима и на 
начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу 
закона; 

2. прописани или уговорени обим и квалитет услуга, 
који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у 
добијању услуга, у складу са позитивним прописима; 

 
 
3. развој и унапређење квалитета и врсте услуга, као и унапређење 

организације и ефикасности рада. 
Предузеће је дужно да обавља делатност у складу са законом, овом 

одлуком Статутом Предузећа. 

Члан 12. 

Оснивач је дужан у складу са законом да: 
1. обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за 

несметано вршење делатности; 
2. остварује надзор и контролу обављања делатности; 
3. предузима мере за унапређење делатности. 

Члан 13. 

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, оснивач 
даје сагласност на: 

1) Статут; 
2) гаранције, авале, јемства, залоге и друга средстава обезбеђења за 

послове који нису из оквира делатности од општег интереса; 
3) одлуке о ценама услуга из делатности предузећа; 
4) располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини 

која су пренета у својину предузећа, веће вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, 
утврђених овом одлуком; 

5) улагање капитала; 
6) статусне промене; 
7) акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у 

акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији; 
8) промену седишта предузећа; 
9) промену пословног имена предузећа; 
10) промену правне форме; 
11) годишњи програм пословања; 



 23 

12) одлуке које се доносе у складу са законом којим се уређује област 
у оквиру које је претежна делатност предузећа; 

13) финансијски план и извештај о финансијском пословању; 
14) друга акта у складу са законом и овом одлуком. 

VI НАЧИН УТВРЂИВАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ 
ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА  

Члан 14. 

Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, 
другим прописима који уређују расподелу добити и покриће губитака, 
статутом, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем 
предузећа. 

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор предузећа, уз 
сагласност оснивача. 

Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет 
оснивача, по завршном рачуну за претходну годину. 

Висина и рок за уплату добити из става 3. овог члана, утврђује се 
законом, односно одлуком о буџету за наредну годину. 

Члан 15. 

Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни одбор 
предузећа, у складу са законом и другим прописима који уређују 
расподелу добити и покриће губитака, статутом, програмом пословања 
и годишњим финансијским извештајем предузећа. 

Члан 16. 

Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују се из: 
- сопствених прихода и 
- других извора у складу са законом. 
 

VII ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  

Члан 17. 

Делатност предузећа финансира се из буџета оснивача и других 
извора у складу са Законом, на основу годишњег програма пословања, 
који доноси Надзорни одбор предузећа. 

За сваку календарску годину предузеће доноси годишњи програм 
пословања и доставља га Оснивачу. 

Предузеће, годишњи програм пословања из става 1. овог члана 
доставља оснивачу најкасније у року од 15. дана од дана усвајања акта 
о буџету општине Пожега. 

Програм пословања се сматра донетим када на њега да сагласност 
надлежни орган оснивача. 

У случају привременог финансирања, предузеће може донети 
годишњи програм пословања за период на који се односи привремено 
финансирање. 

Члан 18. 

Годишњи програм пословања садржи нарочито: 
- планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 
- планиране набавке; 
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- план инвестиција; 
- планирани рачун расподеле добити, односно планирани начин 

покрића губитка; 
- елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 
- план зарада и запошљавања. 

Члан 19. 

Предузеће је дужно да надлежном органу оснивача доставља 
тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања. 

Извештај из става 1. овог члана се доставља у року од 30. дана од 
дана истека тромесечја. 

Члан 20. 

На основу извештаја из члана 15. ове одлуке, надлежни орган 
оснивача, сачињава и доставља надлежном министарству информацију 
о степену усклађености планираних и реализованих активности. 

Поред информације из става 1. овог члана, надлежни орган оснивача 
једном годишње доставља надлежном министарству анализу 
пословања предузећа, са предузетим мерама за отклањање 
поремећаја у пословању предузећа. 

Анализа се доставља у року од 60 дана од завршетка календарске 
године. 

Члан 21. 

Предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од 
стране овлашћеног ревизора. 

Финансијски извештај са извештајем овлашћеног ревизора предузеће 
доставља надлежном органу оснивача, ради информисања. 

Члан 22. 

Предузеће је дужно да пре исплате зарада овери образац за 
контролу обрачуна и исплате зарада. 

Уколико предузеће не спроводи годишњи програм пословања у делу 
који се односи на зараде или запошљавање,надлежни орган оснивача 
неће извршити оверу обрасца за контролу обрачуна и исплате зарада. 

Члан 23. 

Уколико у предузећу до почетка календарске године није донет 
годишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде се 
обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним 
годишњим програмом пословања за претходну годину. 

 

Члан 24. 

У случају поремећаја у пословању предузећа, у складу са законом, 
надлежни орган оснивача може предузети мере којима ће обезбедити 
услове за неометан рад, пословање и управљање предузећем и то: 

1. извршити промену унутрашње организације предузећа; 
2. разрешити постојеће органе које именује и именовати привремене 

органе предузећа; 
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3. ограничити право располагања појединим средствима у јавној 
својини; 

4. предузети друге мере предвиђене законом којим се уређују услови 
и начин обављања делатности од општег интереса и овом одлуком. 

 

VIII ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ  

Члан 25. 

Имовину предузећа чине право својине на покретним и непокретним 
стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска 
права, која су од стране оснивача пренета у својину предузећа у складу 
са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној 
својини. 

Предузеће својом имовином управља и располаже у складу са 
законом и овом одлуком. 

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Предузећа у 
складу са законом и актима оснивача. 

По основу улагања средстава из претходног става оснивач стиче 
уделе у Предузећу као и права по основу тих удела. 

Капитал у Предузећу подељен на уделе уписује се у Регистар. 
Укупан основни новчани капитал Предузећа износи 1.000,оо динара. 
Укупан уплаћен новчани капитал Предузећа износи 1.000,оо динара. 

Члан 26. 

Предузеће у обављању својих делатности стиче и прибавља 
средства из следећих извора: продајом производа и услуга, кредита, 
донација и поклона из буџета општине и Републике Србије и осталих 
извора у складу са законом. 

Предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за 
свој рачун. 

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању, предузеће 
одговара целокупном својом имовином. 

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

 

IХ ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ  

Члан 27. 

Не може се отуђити имовина која је одлукама надлежних органа, 
пренета на управљање предузећу. 

 

X РАСПОЛАГАЊЕ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  КОЈА СУ 
ПРЕНЕТА У СВОЈИНУ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 28. 

Предузеће располаже стварима у јавној својини, која су пренета у 
својину предузећа, на начин прописан законом и подзаконским актима 
који регулишу ову област. 
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ХI УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 29. 

Предузеће се може задуживати само под условима и на начин 
предвиђен законом и програмом пословања. 

У смислу одредбе ове одлуке, задужењем се сматра располагање 
имовином предузећа. 

Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, фондова или 
других финансијских организација доноси Надзорни одбор предузећа. 

На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје у име оснивача 
Општинског већа.  

 
Цене производа и услуга предузећа 

 

Члан 30. 
 

Елементи за образовање цена производа и услуга Предузећа уређују се 
посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу 
са законом. 
 Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима 
прописаним законом којим је уређена комунална делатност, и то:  

1) начелом „потрошач плаћа“; 
2) начелом „загађивач плаћа“; 
3) начелом довољности цене да покрије пословне расходе; 
4) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом 

приступачности; 
5) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија 

потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима 
обезбеђивања комуналне услуге. 

 
Члан 31. 

 

 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским 
извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне 
инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима 
вршиоца комуналне делатности на које је оснивач дао сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката 
комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те 
намене. 
  

Члан 32. 
 

 Предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга 
укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 18. ове Одлуке. 
 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у 
методологију за обрачунавање цена, Предузеће може да током пословне године 
да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена 
комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања.   
 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се 
достављају се Скупштини општине.  
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XII ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 33. 

Предузеће представља и заступа директор. 
Директор може овластити друго лице које је у радном односу у 

предузећу да може да заступа предузећа у случају одсутности или 
спречености директора, а у границама датог овлашћења. 

 

XIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВЕ НАДЛЕЖНОСТИ  

Члан 34. 

Органи предузећа су: 
- Надзорни одбор; 
- директор. 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 35. 

Надзорни одбор предузећа има три члана, од којих је један 
председник, који се именују на период од четири године. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава 
оснивач. 

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

Надзорни одбор и директор не могу предлагати представника 
запослених у Надзорном одбору. 

Члан 36. 

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

1. да је пунолетно и пословно способно; 
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковнимстудијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање из тачке 2. овог члана; 

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа; 

5. да познаје област корпоративног управљања; 
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то: 
1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
3) обавезно лечење наркомана; 
4) обавезно лечење алкохоличара; 
5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 



 28 

Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно 
стручно усавршавају у области корпоративног управљања. 

Независни члан Надзорног одбора, поред услова прописаним ставом 
1. овог члана, мора да испуњава и следеће услове: 

1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја 
предузећа у последњих пет година; 

2. да није члан политичке странке; 
3. да није постављено, именовано или изабрано лице и да није 

запослен ни ангажован по другом основу у Предузећу или друшту 
капитала чији је оснивач то Предузеће. 

Члан 37. 

Чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за 
рад у Надзорном одбору. 

Висину накнаде, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање 
одређује Влада. 

Члан 38. 

Представник запослених у Надзорном одбору мора испуњавати 
услове утврђене чланом 36. став 1. ове одлуке. 

Поред услова из претходног става, представник запослених у 
Надзорном одбору мора испуњавати и следеће услове: 

1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја 
предузећа у последњих пет година; 

2) да није члан политичке странке. 

Члан 39. 

Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја и одговоран је за њихово спровођење; 
2) доноси годишњи,односно трогодишњи, програм пословања; 
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно 

трогодишњег, програма пословања; 
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности; 
5) усваја финансијске извештаје; 
6) надзире рад директора; 
7) доноси Статут; 
8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних 

субјеката и улагању капитала; 
9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића 

губитка; 
10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом 

којим се уређују радни однос; 
11) доноси одлуке о ценама услуга из делатности предузећа; 
12) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) 

средствима у јавној својини која су пренета у својину предузећа, веће 
вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса, утврђених овом одлуком; 

13) доноси одлуку о задужењу предузећа; 
14) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у 

складу са законом, оснивачким актом и Статутом; 
15) доноси општа акта предузећа за које законом или Статутом 

предузећа није утврђена надлежност другог органа; 
16) доноси пословник о свом раду; 
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17) утврђује мере заштите и унапређења животне средине; 
18) даје предлог о повећању и смањењу основног капитала; 
19) одлучује о прибављању и давању на коришћење, односно закуп 

непокретности; 
20) врши друге послове у складу са законом и Статутом. 
Одлуке из става 1. тачка 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 18. и 19. доноси уз 

сагласност оснивача, а Одлуку из става 1. тачка 8. уз претходну 
сагласност оснивача. 

Члан 40. 

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

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

1) предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи, програм 
пословања у роковима прописаним Законом. 

2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред 
надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно 
лице предузећа делује на штету предузећа несавесним понашањем 
или на други начин; 

3) се утврди да делује на штету предузећа несавесним понашањем 
или на други начин; 

4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну 
казну затвора. 

Члан 41. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, 
дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног 
одбора, односно именовања новог председника или члана Надзорног 
одбора, а најдуже шест месеци. 

Члан 42. 

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

ДИРЕКТОР 

Члан 43. 

Директора предузећа именује и разрешава оснивач, на период од 
четири године на основу спроведеног јавног конкурса. 

На услове за именовање директора предузећа и престанак мандата 
примењују се одредбе закона којима се уређује правни положај јавних 
предузећа. 

Поступак именовања директора предузећа врши се у складу са 
законом којима се уређује правни положај јавних предузећа и Статутом 
предузећа. 

Члан 44. 

За директора предузећа може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, односно на основним академским 
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студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то: 
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој 

установи; 
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; 
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 
Директор предузећа не може имати заменика. 
Директор предузећа заснива радни однос на одређено време. 

Члан 45. 

Директор предузећа: 
1) представља и заступа предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање предузећа; 
4) одговара за законитост рада предузећа; 
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја и одговоран је за њихово спровођење; 
6) предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово 

спровођење; 
7) предлаже финансијске извештаје; 
8) извршава одлуке Надзорног одбора; 
9) подноси извештаје о раду; 
10) доноси акт о систематизацији; 
11) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен; 
12) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из 

његовог делокруга рада; 
13) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима 

запослених у складу са законом, правилником о раду и Статутом 
предузећа; 

14) врши друге послове одређене законом и Статутом предузећа. 
У обављању послова из своје надлежности директор доноси 

одговарајуће одлуке, решења, упутства, наредбе и друге акте. 

Члан 46. 

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

Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре 
истека периода на који је именован, односно у року од 30 дана од дана 
подношења оставке или разрешења. 

Оставка се у писаној форми подноси надлежном органу оснивача за 
именовање директора предузећа. 
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Члан 47. 

Директор може бити разрешен и пре истека периода на који је 
именован. 

Предлог за разрешење директора подноси радно тело Скупштине 
општине надлежно за избор и именовања, а предлог може поднети и 
Надзорни одбор Предузећа. 

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

Оснивач може разрешити директора под условима предвиђеним 
Законом. Поступак разрешења директора спроводи се у складу са 
Законом. 

Члан 48. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора, до 
именовања директора предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може 
бити дужи од једне године. 

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности 
директора. 

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за 
именовање директора, утврђене чланом 38. ове одлуке. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има 
директор предузећа. 

Члан 49. 

Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију. 
Услове и критеријуме за утврђивање и висину стимулације одређује 

Влада својим актом. 
Одлуку о исплати стимулације директора доноси Надзорни одбор, уз 

сагласност оснивача. 

Члан 50. 

Предузеће у пословима унутрашњег промета заступа и представља 
директор, без ограничења. 

Директор је овлашћен да закључује све уговоре и предузима друге 
правне радње у име и за рачун предузећа. 

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих овлашћења, 
овластити друго лице да преузима радње из његове надлежности у 
складу са законом. 

Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и опозвати 
прокуру, у складу са законом. 

Члан 51. 

Директор и чланови Надзорног одбора не смеју бити у сукобу 
интереса, у смислу закона којим се уређује спречавање сукоба 
интереса. 

Члан 52. 

Предузеће има Статут, којим се уређује организација Предузећа, 
ближе дефинишу послови и начин одлучивања органа предузећа и 
друга питања од значаја за пословање Предузећа у складу са законом 
и другим прописима. 
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Статут доноси Надзорни одбор предузећа и доставља га оснивачу на 
сагласност. 

Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за 
доношење ове одлуке. 

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

 

XIV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Члан 53. 

Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује 
потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да 
спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну средину, 
у складу са законом идругим прописима који регулишу ову област. 

Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана утврђује 
предузеће у зависности од утицаја делатности коју обавља на животну 
средину. 

 

XV ЈАВНОСТ РАДА  

Члан 54. 

Предузеће је дужно да на својој интернет-страници објави: 
1) радне биографије чланова Надзорног одбора и директора; 
2) организациону структуру; 
3) годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, 

односно извод из тог програма ако предузеће има конкуренцију на 
тржишту; 

4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма 
пословања; 

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног 
ревизора; 

6) друге информације од значаја за јавност. 
 

ХVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 55. 

Предузеће је дужно да усклади своја општа акта са законом којим се 
уређује положај јавних предузећа и одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке. 

Члан 56. 

За све што није регулисано овом одлуком, примењиваће се одредбе 
Закона о јавним предузећима, као и одредбе позитивних законских 
прописа којима се уређују услови и начин обављања делатности од 
општег интереса и положај привредних друштава. 

Члан 57. 

Даном доношења ове одлуке престају да важе све одредбе Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Наш дом'' (''Сл.лист општине 
Пожега'', бр. 1/13 и 1/14). 
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Члан 58. 

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

 
Скупштина општине Пожега 

01 Број:011-23/16, од 13.10.2016. године 
 

   ПРЕДСЕДНИК, 

        Зорица Митровић, с.р. 
 

 
На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр. 

129/07, 83/14), члана 5. и 6. став 1. Закона о јавним предузећима (''Сл.гл.РС'', 

бр. 15/2016) и члана 38. и 105. Статута општине Пожега (''Службени лист 

општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), на седници од 13.10.2016. 
године, Скупштина општине Пожега, донела је 

 

 

О Д Л У К У  

УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ-

ПОЖЕГА'' 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом одлуком, врши се усклађивање важећег Оснивачког акта Јавног 
предузећа ''Дирекција за изградњу-Пожега'' са одредбама Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16). 

Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу-Пожега'' основано је Одлуком 
Скупштине општине Пожега 01 бр. 011-10/94 од 12.07.1994. год.(„Општински 

службени гласник“, бр. 9/94) и уписано у регистар Окружног Привредног суда 

у Ужицу Fi 1871/94 a по Одлуци Скупштине Општине Пожега 01 бр. 011-

5/2001 од 03.04.2001. год. .(„Општински службени гласник“, бр.11/2001)  
преведено у регистар  Агенције за привредне регистре решењем бр. БД  

1180/2005 од 17.02.2005. године 

 
 

Члан 2.  

 
 Јавно предузеће „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега оснива Скупштина 

општине Пожега   на неодређено време ради: 

1. обезбеђења услова трајног обављања делатности од општег инртереса и  

уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга, 
2.  развоја и унапређења делатности од општег интереса, 

3.  стицања добити, 

4.  остваривања другог законом утврђеног интереса. 
Права оснивача остварује Скупштина Општине Пожега. 

 

Члан 3. 

 
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега има статус правног 

лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. 

 Предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у 
своје име и за свој рачун. 
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Члан 4. 
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега за своје обавезе 

одговара целокупном својом имовином. 

Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа „Дирекција за изградњу-

Пожега“, Пожега, осим у случајевима прописаним законом. 
 

Члан 5. 

 Јавно предузеће „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега заступа и представља 
директор.  

Члан 6. 

Ова одлука, у складу са Законом о јавним предузећима, садржи одредбе о: 
1. називу, седишту и матичном броју оснивача; 

2. пословном имену и седиште предузећа; 

3. претежној делатности јавног предузећа; 

4. правима, обавезама и одговорностима предузећа према оснивачу и 
оснивача према предузећу; 

5. условима и начину утврђивања и распоређивања добити, односно начину 

покрића губитака и сношењу ризика; 
6. условима и начину задуживања предузећа; 

7. заступању предузећа; 

8. износу основног капитала, као и опису, врсти и вредности неновчаног 
улога; 

9. органима предузећа и њиховој надлежности; 

10. имовини која се не може отуђити; 

11. о располагању стварима у јавној својини која су пренета у својину 
предузећа складу са законом; 

12. заштити животне средине; 

13. другим питањима од значаја за несметано обављање делатности за коју 
се оснива предузеће. 

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ  

Члан 7. 

Основач Јавног предузећа је: 
Општина Пожега, Трг Слободе број 9, матични број: 07158122. 
Права оснивача остварује Скупштина општине Пожега. 

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 8. 

Предузеће послује под пуним пословним именом: Јавно предузеће 

''Дирекција за изградњу-Пожега'' а скраћено ЈП ''Дирекција за изградњу''.  
Седиште предузећа је у Пожеги, ул.Трг Слободе бр. 3. 

 

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 9. 

Делатност Јавног предузећа „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега је 

обезбеђење материјалних и других услова за:   
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1.  уређење, коришћење, унапређивање и заштиту  градског грађевинског земљишта 

као добра од општег интереса. 
2. изградња, реконструкција, ревитализација и одржавање улица и локалних путева у 

Општини Пожега, извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, локалних путева, државних 

путева другог и трећег реда, тргова, платоа и слично. 
3. изградња, реконструкцја и ревитализација објеката хидроградње (водоснабдевање и 

одвођење атмосферских и отпадних вода)  

4. одржавање чистоће  на површинама јавне намене, чишћење и прање асфалтираних, 
поплочаних, и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног 

отпада, одржавање и пражњење посуда за отпатке са   површина јавне намене, као и 

одржавање јавних чесми и фонтана, 
5. одржавање јавних зелених површина;   уређење, текуће и инвестиционо одржавање 

и санација зелених рекреативних површина и приобаља 

6. обезбеђење јавног осветљења, одржавање, адаптацију и унапређење објеката и 

инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне 
намене.  

 7. обављање стручних послова који се односе на планирање и уређење просстора. 

Делатност Предузећа  мора бити у саглааности са начелима одрживог развоја и 
заштите животне средине. 

 

Члан 10. 
 

 Претежна делатност Јавног предузећа „Дирекција за изградњу-Пожега“ је:  

- 42.11 изградња путева и ауто пуптва 

- 42.13 изградња мостова и тунела 
- 42.91 изградња хидротехничких објеката 

- 43.11 рушење објеката 

- 43.12 припрема градилишта 
 

- 43.21 постављање електричних инсталација 

Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега, може без уписа да врши и 

друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности 
испуњава услове предвиђене законом. 

 

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ПРЕМА ОСНИВАЧУ И ОСНИВАЧА ПРЕМА  ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ  

Члан 11. 

Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање на начин којим се 
обезбеђује: 

1. трајно и несметано обављање делатности под условима и на начин уређен 

законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона; 

2. прописани или уговорени обим и квалитет услуга, који подразумева 
тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга, у складу са 

позитивним прописима; 

3. развој и унапређење квалитета и врсте услуга, као и унапређење 
организације и ефикасности рада. 

Предузеће је дужно да обавља делатност у складу са законом, овом одлуком 

и Статутом Предузећа. 

Члан 12. 

Оснивач је дужан у складу са законом да: 

1. обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано 

вршење делатности; 
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2. остварује надзор и контролу обављања делатности; 

3. предузима мере за унапређење делатности. 

Члан 13. 

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, оснивач даје 

сагласност на: 

1) Статут; 
2) гаранције, авале, јемства, залоге и друга средстава обезбеђења за послове 

који нису из оквира делатности од општег интереса; 

3) одлуке о ценама услуга из делатности предузећа; 
4) располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су 

пренета у својину предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији 

обављања делатности од општег интереса, утврђених овом одлуком; 
5) улагање капитала; 

6) статусне промене; 

7) акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, 

као и на програм и одлуку о својинској трансформацији; 
8) промену седишта предузећа; 

9) промену пословног имена предузећа; 

10) промену правне форме; 
11) годишњи програм пословања; 

12) одлуке које се доносе у складу са законом којим се уређује област у 

оквиру које је претежна делатност предузећа; 
13) финансијски план и извештај о финансијском пословању; 

14) друга акта у складу са законом и овом одлуком. 

 

VI НАЧИН УТВРЂИВАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ 

ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА  

Члан 14. 

Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, другим 
прописима који уређују расподелу добити и покриће губитака, статутом, 

програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа. 

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор предузећа, уз 

сагласност оснивача. 
 

 

Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет оснивача, по 
завршном рачуну за претходну годину. 

Висина и рок за уплату добити из става 3. овог члана, утврђује се законом, 

односно одлуком о буџету за наредну годину. 

Члан 15. 

Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни одбор предузећа, у 

складу са законом и другим прописима који уређују расподелу добити и 

покриће губитака, статутом, програмом пословања и годишњим финансијским 
извештајем предузећа. 

Члан 16. 

Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују се из: 
- буџета оснивача и 

- других извора у складу са законом. 
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VII ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  

Члан 17. 

Делатност предузећа финансира се из буџета оснивача,на основу годишњег 

програма пословања, који доноси Надзорни одбор предузећа. 

За сваку календарску годину предузеће доноси годишњи програм 

пословања и доставља га Оснивачу. 
Предузеће, годишњи програм пословања из става 1. овог члана доставља 

оснивачу најкасније у року од 15. дана од дана усвајања акта о буџету 

општине Пожега. 
Програм пословања се сматра донетим када на њега да сагласност надлежни 

орган оснивача. 

У случају привременог финансирања, предузеће може донети годишњи 
програм пословања за период на који се односи привремено финансирање. 

Члан 18. 

Годишњи програм пословања садржи нарочито: 

- планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 
- планиране набавке; 

- план инвестиција; 

- планирани рачун расподеле добити, односно планирани начин покрића 
губитка; 

- елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 

- план зарада и запошљавања. 

Члан 19. 

Предузеће је дужно да надлежном органу оснивача доставља тромесечне 

извештаје о реализацији годишњег програма пословања. 

Извештај из става 1. овог члана се доставља у року од 30. дана од дана 
истека тромесечја. 

Члан 20. 

На основу извештаја из члана 15. ове одлуке, надлежни орган оснивача, 
сачињава и доставља надлежном министарству информацију о степену 

усклађености планираних и реализованих активности. 

Поред информације из става 1. овог члана, надлежни орган оснивача једном 

годишње доставља надлежном министарству анализу пословања предузећа, са 
предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању предузећа. 

Анализа се доставља у року од 60 дана од завршетка календарске године. 

Члан 21. 

Предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од 

стране овлашћеног ревизора. 

 
Финансијски извештај са извештајем овлашћеног ревизора предузеће 

доставља надлежном органу оснивача, ради информисања. 

Члан 22. 

Предузеће је дужно да пре исплате зарада овери образац за контролу 
обрачуна и исплате зарада. 
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Уколико предузеће не спроводи годишњи програм пословања у делу који се 

односи на зараде или запошљавање,надлежни орган оснивача неће извршити 
оверу обрасца за контролу обрачуна и исплате зарада. 

Члан 23. 

Уколико у предузећу до почетка календарске године није донет годишњи 

програм пословања, до доношења тог програма зараде се обрачунавају и 
исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим програмом 

пословања за претходну годину. 

Члан 24. 

У случају поремећаја у пословању предузећа, у складу са законом, 

надлежни орган оснивача може предузети мере којима ће обезбедити услове за 

неометан рад, пословање и управљање предузећем и то: 
1. извршити промену унутрашње организације предузећа; 

2. разрешити постојеће органе које именује и именовати привремене органе 

предузећа; 

3. ограничити право располагања појединим средствима у јавној својини; 

4. предузети друге мере предвиђене законом којим се уређују услови 

и начин обављања делатности од општег интереса и овом одлуком. 

VIII ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ  

Члан 25. 

Имовину предузећа чине право својине на покретним и непокретним 
стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, 

која су од стране оснивача пренета у својину предузећа у складу са законом, 

укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини. 
Предузеће својом имовином управља и располаже у складу са законом и 

овом одлуком. 

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Предузећа у складу са 

законом и актима оснивача. 
По основу улагања средстава из претходног става оснивач стиче уделе у 

Предузећу као и права по основу тих удела. 

Капитал у Предузећу подељен на уделе уписује се у Регистар. 
Укупан основни новчани капитал Предузећа износи 1.000,00 динара. 

Укупан уплаћен новчани капитал Предузећа износи 1.000,00 динара. 

Члан 26. 

Предузеће у обављању својих делатности стиче и прибавља средства из 
следећих извора: продајом производа и услуга, кредита, донација и поклона из 

буџета општине и Републике Србије и осталих извора у складу са законом. 

Предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за свој 
рачун. 

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању, предузеће одговара 

целокупном својом имовином. 
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним 

законом. 
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IХ ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ  

Члан 27. 

Не може се отуђити имовина која је одлукама надлежних органа, пренета на 

управљање предузећу. 

 

X РАСПОЛАГАЊЕ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  КОЈА СУ 

ПРЕНЕТА У СВОЈИНУ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 28. 

Предузеће располаже стварима у јавној својини, која су пренета у својину 
предузећа, на начин прописан законом и подзаконским актима који регулишу 

ову област. 

 

ХI УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 29. 

Предузеће се може задуживати само под условима и на начин предвиђен 

законом и програмом пословања. 
У смислу одредбе ове одлуке, задужењем се сматра располагање имовином 

предузећа. 

Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, фондова или других 
финансијских организација доноси Надзорни одбор предузећа. 

На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје оснивач.  

 
Цене производа и услуга предузећа 

 

Члан 30. 

 
 Елементи за одређивање цена комуналних услуга (накнаде за уређење 

грађевинског земљишта) су : 

 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и  

набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне 

делатности на које је оснивач дао сагласност; 

 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 

инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 

  

Члан 31. 

 

 Предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој 
годишњи програм пословања, у складу са чланом 18. ове Одлуке. 

 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у 

методологију за обрачунавање цена, Предузеће може да током пословне године да 

поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних 
услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања.   

 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају 

се Скупштини општине.  
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XII ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 32. 

Предузеће представља и заступа директор. 

Директор може овластити друго лице које је у радном односу у предузећу 

да може да заступа предузећа у случају одсутности или спречености 

директора, а у границама датог овлашћења. 

XIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВЕ НАДЛЕЖНОСТИ  

Члан 33. 

Органи предузећа су: 
- Надзорни одбор; 

- директор. 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 34. 

Надзорни одбор предузећа има три члана, од којих је један председник, који 

се именују на период од четири године. 
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. 

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по 

поступку који је утврђен Статутом предузећа. 
Надзорни одбор и директор не могу предлагати представника запослених у 

Надзорном одбору. 

Члан 35. 

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

1. да је пунолетно и пословно способно; 

2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковнимстудијама, специјалистичким академским студијама 
или специјалистичким струковним студијама; 

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 

захтева високо образовање из тачке 2. овог члана; 

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа; 

5. да познаје област корпоративног управљања; 

6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се 
уређују кривична дела, и то: 

1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
3) обавезно лечење наркомана; 

4) обавезно лечење алкохоличара; 

5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно 

усавршавају у области корпоративног управљања. 
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Независни члан Надзорног одбора, поред услова прописаним ставом 1. овог 

члана, мора да испуњава и следеће услове: 
1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја 

предузећа у последњих пет година; 

2. да није члан политичке странке; 

3. да није постављено, именовано или изабрано лице и да није запослен ни 
ангажован по другом основу у Предузећу или друшту капитала чији је оснивач 

то Предузеће. 

Члан 36. 

Чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у 

Надзорном одбору. 

Висину накнаде, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање 
одређује Влада. 

Члан 37. 

Представник запослених у Надзорном одбору мора испуњавати услове 

утврђене чланом 35. став 1. ове одлуке. 
Поред услова из претходног става, представник запослених у Надзорном 

одбору мора испуњавати и следеће услове: 

1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја 
предузећа у последњих пет година; 

2) да није члан политичке странке. 

Члан 38. 

Надзорни одбор обавља следеће послове: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 

одговоран је за њихово спровођење; 

2) доноси годишњи,односно трогодишњи, програм пословања; 
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег, 

програма пословања; 

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности; 

5) усваја финансијске извештаје; 

6) надзире рад директора; 

7) доноси Статут; 
8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и 

улагању капитала; 

9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка; 
10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се 

уређују радни однос; 

11) доноси одлуке о ценама услуга из делатности предузећа; 
12) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у 

јавној својини која су пренета у својину предузећа, веће вредности, која је у 

непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених 

овом одлуком; 
13) доноси одлуку о задужењу предузећа; 

14) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу 

са законом, оснивачким актом и Статутом; 
15) доноси општа акта предузећа за које законом или Статутом предузећа 

није утврђена надлежност другог органа; 

16) доноси пословник о свом раду; 
17) утврђује мере заштите и унапређења животне средине; 

18) даје предлог о повећању и смањењу основног капитала; 



 42 

19) одлучује о прибављању и давању на коришћење, односно закуп 

непокретности; 
20) врши друге послове у складу са законом и Статутом. 

Одлуке из става 1. тачка 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 18. и 19. доноси уз сагласност 

оснивача, а Одлуку из става 1. тачка 8. уз претходну сагласност оснивача. 

Члан 39. 

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком 

периода на који су именовани, оставком или разрешењем. 

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

1) предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима 

прописаним чланом 13. ове одлуке; 
2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним 

органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице предузећа 

делује на штету предузећа несавесним понашањем или на други начин; 

3) се утврди да делује на штету предузећа несавесним понашањем или на 
други начин; 

4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну 

затвора. 

Члан 40. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни 

су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно 
именовања новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест 

месеци. 

Члан 41. 

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

ДИРЕКТОР  

Члан 42. 

Директора предузећа именује и разрешава оснивач, на период од четири 

године на основу спроведеног јавног конкурса. 

На услове за именовање директора предузећа и престанак мандата 

примењују се одредбе закона којима се уређује правни положај јавних 
предузећа. 

Поступак именовања директора предузећа врши се у складу са законом 

којима се уређује правни положај јавних предузећа и Статутом предузећа. 

Члан 43. 

За директора предузећа може бити изабрано лице које испуњава следеће 

услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 2) овог члана; 
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4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су 

повезани са пословима јавног предузећа; 
5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се 

уређују кривична дела, и то: 
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Поред услова предвиђених овим чланом, Статутом Предузећа могу бити 

прописани и други услови које мора да испуни лице да би било именовано за 
директора Предузећа. 

Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 

Директор предузећа не може имати заменика. 
Директор предузећа заснива радни однос на одређено време. 

Члан 44. 

Директор предузећа: 
1) представља и заступа предузеће; 

2) организује и руководи процесом рада; 

3) води пословање предузећа; 

4) одговара за законитост рада предузећа; 
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 

одговоран је за њихово спровођење; 

6) предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово 
спровођење; 

7) предлаже финансијске извештаје; 

8) извршава одлуке Надзорног одбора; 

9) подноси извештаје о раду; 
10) доноси акт о систематизацији; 

11) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен; 

12) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из 
његовог делокруга рада; 

13) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима 

запослених у складу са законом, правилником о раду и Статутом предузећа; 
14) врши друге послове одређене законом и Статутом предузећа. 

У обављању послова из своје надлежности директор доноси одговарајуће 

одлуке, решења, упутства, наредбе и друге акте. 

Члан 45. 

Мандат директора предузећа престаје истеком периода на који је именован, 

оставком и разрешењем. 

Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека 
периода на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења 

оставке или разрешења. 

Оставка се у писаној форми подноси надлежном органу оснивача за 
именовање директора предузећа. 

Члан 46. 

Директор може бити разрешен и пре истека периода на који је именован. 
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Предлог за разрешење директора подноси радно тело Скупштине општине 

надлежно за избор и именовања, а предлог може поднети и Надзорни одбор 
Предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним 

разлозима због којих се предлаже разрешење. 

Оснивач може разрешити директора под условима предвиђеним Законом. 
Поступак разрешења директора спроводи се у складу са Законом. 

Члан 47. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора, до именовања 
директора предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити 

дужи од једне године. 
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности 

директора. 

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање 

директора, утврђене чланом 43. ове одлуке. 
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор 

предузећа. 

Члан 48. 

Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију. 

Услове и критеријуме за утврђивање и висину стимулације одређује Влада 

својим актом. 
Одлуку о исплати стимулације директора доноси Надзорни одбор, уз 

сагласност оснивача. 

Члан 49. 

Предузеће у пословима унутрашњег промета заступа и представља 
директор, без ограничења. 

Директор је овлашћен да закључује све уговоре и предузима друге правне 

радње у име и за рачун предузећа. 
Директор може, посебном одлуком у оквиру својих овлашћења, овластити 

друго лице да преузима радње из његове надлежности у складу са законом. 

Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и опозвати прокуру, 

у складу са законом. 

Члан 50. 

Директор и чланови Надзорног одбора не смеју бити у сукобу интереса, у 

смислу закона којим се уређује спречавање сукоба интереса. 

Члан 51. 

Предузеће има Статут, којим се уређује организација Предузећа, ближе 

дефинишу послови и начин одлучивања органа предузећа и друга питања од 
значаја за пословање Предузећа у складу са законом и другим прописима. 

Статут доноси Надзорни одбор предузећа и доставља га оснивачу на 

сагласност. 

Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за доношење ове 
одлуке. 

Други општи акти предузећа морају бити у сагласности са Статутом 

предузећа. 
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XIV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Члан 52. 

Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне 

услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и 

отклања последице које угрожавају животну средину, у складу са законом 

идругим прописима који регулишу ову област. 
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана утврђује предузеће у 

зависности од утицаја делатности коју обавља на животну средину. 

XV ЈАВНОСТ РАДА  

Члан 53. 

Предузеће је дужно да на својој интернет-страници објави: 

1) радне биографије чланова Надзорног одбора и директора; 
2) организациону структуру; 

3) годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно 

извод из тог програма ако предузеће има конкуренцију на тржишту; 

4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања; 
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 

6) друге информације од значаја за јавност. 

ХVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 54. 

Предузеће је дужно да усклади своја општа акта са законом којим се уређује 

положај јавних предузећа и одредбама ове одлуке у року од 90 дана од дана 
доношења ове одлуке. 

Члан 55. 

За све што није регулисано овом одлуком, примењиваће се одредбе Закона о 

јавним предузећима, као и одредбе позитивних законских прописа којима се 
уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и 

положај привредних друштава. 

Члан 56. 

Даном доношења ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног 

предузећа ''Дирекција за изградњу-Пожега'' (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 

1/13 и 1/14). 

Члан 57. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу општине Пожега''. 

 

 

01 Број: 011-24/16 

Скупштина општине Пожега 
 

ПРЕДСЕДНИК, 

       Зорица Митровић, с.р. 
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''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА'', БРОЈ 9/2016 ОД 14.10.2016. ГОД. 

 

             На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 41. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гл.РС'', бр.129/07) и члана 38. тачка 1. Статута општине Пожега (''Службени лист 
општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега на седници 
одржаној 13.10.2016. године, донела је 
 

П О С Л О В Н И К 
О  РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

Члан 1. 
Овим Пословником уређује се конституисање, организација рада Скупштине 

општине Пожега (у даљем тексту: Скупштина), начин припреме, вођење и рад седница 
Скупштине, као и начин остваривања права и дужности одборника и других учесника у 
раду и заседању Скупштине.  
 

КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 
 

Члан 2. 
Прву конститутивну Скупштину, после завршених избора, сазива председник 

Скупштине из претходног сазива, у року од 15 дана од дана објављивања резултата 
избора. 

Првом конститутивном седницом Скупштине председава, до избора председника 
Скупштине, најстарији одборник коме у раду помажу два најмлађа одборника и секретар 
Скупштине из претходног сазива. 

Најстарији одборник је овлашћен да сазове конститутивну седницу ако то у 
Законском року не учини председник Скупштине из претходног сазива. 
 

Члан 3. 
 Одборници стичу права и дужности у Скупштини даном потврђивања мандата. 
 Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору за 
одборника и извештаја Општинске изборне комисија о спроведеним изборима и извештаја 
Верификационог одбора јавним гласањем већином броја гласова присутних одборника. 

Члан 4. 
 Верификациони одбор за потврђивање мандата одборника чине три одборника. 
 Председник и чланови Одбора за потврђивање мандата бирају се на 
конститутивној седници на предлог одборника који председава седницом Скупштине. 
 Одбор је изабран ако је за њега гласала већина присутних одборника. 
 

Члан 5. 
            Верификациони одбор на основу извештаја Општинске изборне комисије, по 
спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине и примљених уверења о избору 
сваког одборника утврђује да ли су подаци из Уверења истоветни са подацима из 
извештаја и да ли је Уверење издато од Општинске изборне комисије као надлежног 
општинског органа, те о томе подноси Скупштини општине извештај у писменом облику 
који садржи предлог о томе да ли треба потврдити мандат одборника. 
            Свој извештај и предлог Верификациони одбор доноси већином гласова.  
            О извештају Верификационог одбора Скупштина расправља у целини а по 
завршетку расправе уколико Верификациони одбор не оспори ниједан мандат о његовом 
извештају одлучује се у целини. 
            Ако Верификациони одбор у свом извештају односно одборник на седници 
предложи да се верификација мандата поједином одборнику одложи или да му се мандат 
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не верификује о томе се гласа посебно. 
            Непотврђени мандати одборника потврђују се на предлог Верификационог одбора 
за потврђивање мандата или на предлог Административно-мандатне комисије, уколико је 
иста именована, на првој наредној седници Скупштине општине на којој одборник 
присуствује и учествује у раду Скупштине без права одлучивања. 
             Кандидат за одборника чије је потврђивање мандата одложено има право да 
присуствује седницама Скупштине, учествује у раду без права одлучивања најдуже 30 
дана, после ког рока се његов мандат потврђује или се предузимају Законом прописане 
радње ради доделе мандата другом одборнику. 
             Када Скупштина, после конституисања, одлучује о потврђивању мандата нових 
одборника у гласању, поред одборника, могу учествовати и кандидати за одборнике који 
имају Уверење Изборне комисије да су изабрани. 
           Против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника може се изјавити 
жалба надлежном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке Скупштине. 
            Када одборнику престанке мандат пре истека времена потврђивање мандата новом 
одборнику врши се на предлог Административно-мандатне комисије Скупштине општине а 
кандидату за одборника упућује се позив за прву наредну седницу. 
  

ПРЕДСЕДНИК И ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 6. 
 Кандидата за председника Скупштине може да предложи најмање 1/3 одборника 
(18). 
 Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата. 
 Предлог за избор председника садржи име и презиме одборника, кратку 
биографију и образложење. Предлог се доставља у писаном облику. 

 
Члан 7. 

 Председавајући обавештава одборнике о примљеним предлозима кандидата за 
председника Скупштине. 
 Предлагачи могу образложити своје предлоге на седници Скуштине. 
 О предложеним кандидатима се отвара расправа у којој одборници могу изнети 
своје мишљење о предложеним кандидатима. 
 Након расправе председавајући утврђује листу кандидата за председника 
Скупштине и то по азбучном реду презимена. 
 

Члан 8. 
           Избор председника Скупштине врши се тајним гласањем. Тајним гласањем за избор 
председника Скупштине руководи председавајући Скупштине коме у раду помажу 
најмлађи одборници и секретар Скупштине из претходног сазива. 
 

Члан 9. 
 Гласање се врши на гасачким листићима овереним печатом Скупштине општине. 
 На гласачком листићу кандидати се наводе редоследом утврђеним у листи 
кандидата. Испред имена сваког кандидата ставља се редни број. 
 Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога 
одборник гласа. 
 Гласати се може за једног кандидата и то кандидата чије је име наведено на 
гласачком листићу. 
 Ако је предложен само један кандидат испред његовог имена се не ставља редни 
број а гласање се врши заокруживањем једне од понуђене могућности које се на 
гласачком листићу налазе испод имена кандидата: ''за'' или ''против''. 
 Неважећи гласачки листић је: непопуњен гласачки листић, гласачки листић који је 



 48 

тако попуњен да се не може са сигурношћу утврди за кога је одборник гласао, као и листић 
на коме је заокружен већи број кандидата од броја који се бира. 
            Одборнику се уручује гласачки листић тако што прилази столу, председавајућег 
пошто је претходно прозван, уручује му се листић а одборник који помаже у раду 
председавајућем код имена и презимена одборника у списку одборника означава да му је 
гласачки листић уручен. Када одборник попуни гласачки листић прилази месту где се 
налази гласачка кутија и убацује у њу гласачки листић при чему Гласачки одбор у списку 
одборника означава да је одборник гласао. Пошто је гласање завршено утврђују се 
резултати гласања тгако што се пре отварања гласачке кутије пребројавају 
неупотребљени гласачки листићи и стављају у посебане коверте. 
            Утврђивање резултата гласања обухвата податке о: број уписаних одборника у 
гласачки списак; број преузетих гласачких листића; број неупотребљених гласачких 
листића; број гласачких листића нађених у гласачкој кутији; број неважећих гласачких 
листића; укупан број гласова који је добио кандат за председника Скупштине, односно 
сваки од кандидата за председника Скуштине уколико их је било више предложено; о 
утврђивању резултата Гласачки одбор саставља записник који потпусују сватри члана са 
податком о датуму гласања.                      
            Председавајући Скупштине подноси извештај о резултатима гласања. 
 

Члан 10. 
 За председника Скупштине изабран је кандидат који је добио већину гласова од 
укупног броја одборника. 
            Ако је предложено више кандидата а ниједан није добио потребну већину поновиће 
се гласање у коме учествују два кандидата који су добили највећи број гласова или више 
кандидата који су добили једанаки и истовремено највећи број гласова. 
            Ако ни у другом кругу председник Скупштине није изабран понавља се поступак 
избора са новим кандидатима о којима се Скупштина није изјашњавала. 
            Ако је предложен један кандидат и није добио потребну већину понавља се 
поступак избора са новим кандидатом о којем се Скупштина није изјашњавала. 
             

Члан 11. 
 Председник Скупштине: 

- представља Скупштину, 
- сазива и руководи седницама Скупштине, 
- стара се о примени Пословника Скупштине, 
- стара се о благовременом и координираном раду радних тела Скупштине, 
- врши и друге послове предвиђене Законом, Статутом, одлукама и овим 

Пословником. 
 

Члан 12. 
 Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на које је изабран, 
подношењем оставке,  разрешењем или престанком мандата одборника. Оставка се 
подноси у писменој форми. 
 У случају подношења оставке, председнику Скупштине престаје функција даном 
одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници 
Скупштине ако је оставку поднео у време између две седнице. 
 Председник Скупштине може поднету оставку образложити. 
            О поднетој оставци не отвара се претрес нити се одлучује већ се престанак 
функције председника по овом основу само констатује. 
           До избора новог председника Скупштине Скупштином председава заменик 
председника Скупштине. 
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Члан 13. 
 Скупштина може разрешити од дужности председника Скупштине, пре истека 
времена на које је изабран, по поступку предвиђеном за избор председника Скупштине. 
             Делу седнице на којој се одлучује о разрешењу не може председавати лице о 
чијем се разрешењу одлучује. 
             У случају престанка функције председника Скуштине пре истека времена на које је 
изабран Скупштина ће на истој а најкасније на наредној седници спровести поступак 
избора председника Скупштине у складу са Законом и одредбама овог Пословника. 
 

Члан 14. 
 Заменик председника Скупштине, замењује председника у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења. 
 Избор заменика председника Скупштине врши се  по поступку и на начин на који се 
бира председник Скупштине. 
 Заменику председника Скупштине престаје функција пре истека времена на које је 
изабран оставком и разрешењем. 
 Подношење оставке и разрешење се врши на начин и по поступку предвиђеним за 
подношење оставке и разрешења председника Скупштине. 
 

Члан 15 
 У Скупштини се образују одборничке групе. 
 Одборничку групу сачињавају одборници који припадају једног политичкој странци 
и која има најмање пет одборника. 
 Одборничку групу од најмање пет чланова могу удруживањем да образују и 
одборници који припадају политичким странкама које имају мање од пет одборника, као и 
одборници који не припадају ни једној политичкој странци, односно који су изабрани на 
предлог групе грађана. 
 Одборничка група се конституише тако што се председнику Скупштине подноси 
списак чланова групе који је потписао сваки члан, и на коме се посебно назначује шеф 
одборничке групе, његов заменик и назив одборничке групе. 
 Одборник може бити члан само једне одборничке групе. 
Шеф одборничке групе обавештава председника Скупштине о промени састава 
одборничке групе, уз писмену сагласност одборника који мења припадност групи. 
 

Члан 16. 
 Пре заказивања седнице Скупштине, председник Скупштине може сазвати 
заједнички састанак са шефовима одборничких група ради договора о предлогу дневног 
реда седнице. 
 У току седнице Скупштине, председник Скупштине може одредити краћи прекид 
седнице и сазвати заједнички састанак са шефовима одборничких група, ради 
усаглашавања ставова по одређеним питањима, када је то неопходно за обезбеђивање 
нормалног рада и одлучивања у Скупштини. 
 О резултатима усаглашавања председник Скупштине обавезно извештава 
одборнике приликом наставка седнице Скупштине. 
 
 

ОРГАНИ СКУПШТИНЕ 
 

Члан 17. 
 За разматрање и решавање појединих питања из надлежности Скупштине и 
вршење других послова у складу са Пословником образују се стална радна тела – савети 
и комисије у складу са Статутом и посебном одлуком Скупштине. 
 Чланови савета и комисија бирају се на четири године с тим што могу бити 



 50 

разрешени пре истека рока на образложен предлог комисије, односно савета, његовог 
председника, одборничке групе и председника Скупштине. 
 

Члан 18. 
Чланове радних тела могу предложити: 
- одборничке групе, 
- одборници, 
- председник и заменик председника Скупштине 

         Одборник може бити члан  једног или више радних тела Скупштине. 
 

Члан 19. 
 О предложеној листи за избор чланова комисије и савета одлучује се у целини 
јавним гласањем. 
 Листа кандидата се образује по азбучном реду презимена одборника. 
 Савет и комисија су изабрани ако је за њих гласала већина присутних одборника. 
 Уколико је на листи више кандидата од броја који се бира гласа се појединачно а 
изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова. 

 
Члан 20. 

            Седницу радног тела сазива преседник радног тела по сопственој иницијативи или 
на иницијативу трећине чланова радног тела, а дужан је сазвати седницу на предлог 
председника Скупштие општине. Ако председник радног тела не сазове седницу 
председник Скупштине општине може сам сазвати седницу радног тела. 
            Радно тело ради у седници, којој присуствује већина чланова, одлучује већином 
гласова присутних; председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава, 
формулише закључке и о томе обавештава Скупштину у писменој форми или усмено 
преко свог председника или члана кога одреди.  
 На седници радног тела Скупштине води се записник у који се уноси имена 
присутних, дневни ред седнице, предлози достављени у писменој форми, ставови, одлуке 
о питањима из дневног реда и издвојена мишљења одборника по појединим питањима. 
 Општинска управа и посебни општински органи организације и службе дужни су на 
тражење радног тела Скупштине да доставе податке и информације које су неопходне за 
рад и одлучивање овог органа. 
 
 

ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 21. 
 Секретар Скупштине се поставља на предлог председника Скупштине на период 
од четири године с тим да може бити поново постављен. Секретар се поставља јавним 
гласањем већином гласова присутних одборника. 
 Скупштина може на предлог председника Скупштине разрешити секретара и пре 
истека мандата. 
            Секретару Скуштуне може престати функција пре истека мандата подношењем 
оставке. 
 Секретара Скупштине у случају одсутности замењује лице које одреди председник 
Скупштине, с тим да то лице испуњава све услове прописане Законом за секретара 
Скупштине. 
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ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
 

Члан 22. 
 Председника Општине бира Скупштина из реда одборника на време од четири 
године, тајним гласањем, већином гласова укупног броја одборника Скупштине. 
 Председник Скупштине предлаже кандидата за председника Општине. 

 
Члан 23. 

 Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника 
Општине из реда одборника кога бира Скупштина на исти начин као председника 
Општине. 
 Заменик председника Општине замењује председника Општине у случају његове 
одсутности или спречности да обавља своју дужност. 
 

Члан 24. 
 Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине и 
чланови Општинског већа које бира Скупштина на период од четири године, тајним 
гласањем, већином од укупног броја одборника. 
 Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника 
Општине. 
 

Члан 25. 
 Председник Скупштине предлаже комисију од три одборника  који спроводе изборе 
за председника Општине, заменика председника Општине и Општинско веће. 
 Скупштина истовремено одлучује тајним гласањем о избору председника 
Општине, заменика председника Општине и чланова Општинског већа. 
 

Члан 26. 
 На гласачком листићу се налази назнака о ком је гласању реч, име и презиме 
кандидата, а гласање се врши заоруживањем једне од понуђене могућности која се на 
листићу налази испод имена кандидата ''за'' или ''против''. 
Гласачки листић за чланове Општинског већа садржи: редни број, име и презиме 
кандидата, а гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата. 
 Неважећи гласачки листић је непопуњен гласачки листић, гласачки листић који је 
тако попуњен да се не може са сигурношћу утврдити шта је одборник гласао. 
            Гласање се врши на гласачким листићима овереним печатом Скупштине општине. 
Гласачки листићи израђују се посебно за избор председника Општине, заменика 
председника Општине и чланове Општинског већа. Број гласачких листића једанак је 
укупном броју одборника. 
            Одобрнику се уручује гласачки листић тако што прилази столу председавајућег, 
пошто је претходно прозван, члан Комисије уручује гласачки листић а поред имена и 
презимена одборника у списку означава се да је гласачки листић уручен. Када одборник 
попуни гласачки листић прилази месту где се налазе гласачке кутије на којима је 
назначено о ком је гласању реч и у њих убацује гласачки листић при чему Гласачки одбор 
означава да је одборник гласао. 
            Пошто је гласање завршено Комисија утврђује резултате гласања посебно за избор 
председника Општине, заменика председника Општине и чланове Општинског већа. 
            Пре отварања гласачких кутија пребројавају се неупотребљени гласачки листићи и 
стављају се у посебане коверате. Утврђивање резултата гласања обухвата податке о: 
броју уписаних одборника у гласачки списак; броју преузетих гласачких листића; броју 
неупотребљених гласачких листића; броју гласачких листића нађених у гласачкој кутији; 
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броју неважећих гласачких листића; укупном броју гласова које је добио кандидат за 
председника Општине, заменика председника Општине и чланова Општинског већа. О 
утврђеним резултатима гласања Комисија саставља посебне записнике са датумом 
одржавања избора и потписом чланова Комисије. Председавајући Комисије Скупштини 
подноси извештај о резултатима гласања а председник Скупштине објављује резултате 
гласања на седници Скупштине. 
 

Члан 27. 
 Уколико кандидат за председника Општине није добио потребну већину 
председник Скупштине ће на истој или наредној седници Скупштине дати нови предлог, па 
се поступак избора извршних органа у целости понавља. 
            Уколико кандидат за заменика председника Општине, поједини или сви кандидати 
за чланове Општинског већа нису добили потребну већину гласова председник Општине 
ће на истој или на наредној седници Скупштине поновити исти дати нови предлог за 
заменика председника Општине и за поједине, односно за  све, чланове Општинског већа. 
 

Члан 28. 
 Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на 
образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран. 
 О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и 
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине. 
 Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели 
предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине, пре 
истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога. 
 

Члан 29. 
 Разрешењем председника Општине престаје мандат заменика председника 
Општине и Општинског већа. 
 Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, могу бити 
разрешени пре истека времена на које су бирани, на предлог председника Општине или 
најмање једне трећине одборника, на исти начин на који су изабрани. 
 Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или 
члана Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини поднесе предлог за 
избор новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која 
истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору. 
 Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа 
који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до 
избора новог председника Општине, заменика председника Општине или члана 
Општинског већа. 
 

Члан 30. 
 Престанком мандата Скупштине престаје мандат извршних органа Општине, с тим 
да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог 
председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова привременог 
органа ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине. 
 
 

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 31. 
 Председник Скупштине се стара о припремању седнице, формирању предлога 
дневног реда, благовременом сазивању седнице и достављању материјала одборницима 
и другим питањима везаним за припрему, почетак и ток седнице. 
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 Председник Скупштине се стара да се припремљени и образложени предмети 
питања и предлози поднети од стране овлашћених подносилаца уврсте у предлог дневног 
реда, пошто се о њима претходно изјасни надлежни орган Општине односно надлежно 
тело Скупштине. 

 
Члан 32. 

 Председник Скупштине сазива седницу Скупштине и предлаже дневни ред 
седнице. 
 Седнице Скупштине одржавају се према потреби а најмање једном у три месеца. 
 Када се седница Скупштине сазива на захтев председника Општине, Општинског 
већа или једне трећине одборника у року од седам дана од дана подношења писменог 
захтева за сазивање седнице заказује се, тако да дан одржавања седнице буде најкасније 
у року од 15 дана од дана подношења захтева. 
 Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 3. овог члана 
седницу може заказати подносилац захтева а председава одборник кога одреди 
подносилац захтева. 
Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не 
постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује 
Скупштина. 
 

ХИТНА ПИТАЊА 
 

Члан 33. 
 Материјали за седницу Скупштине достављају се одборницима најкасније пет дана  
пре одржавања седнице. Материјали за седницу Скупштине могу се доставити и у 
електронском облику ако то поједини одборници желе и ако то дозвољавају техничке 
могућности. 
 Изузетно када се ради о хитним и неодложним стварима материјали из ове тачке 
се могу уручити одборницима и непосредно пред почетак седнице. 
 О питањима из става 2. овог члана Скупштина може одлучивати ако се за то 
изјасни потребна већина за усвајање дневног реда. 
 
 

РАД СКУПШТИНЕ 
 
 

Члан 34. 
 Председник Скупштине отвара седницу Скупштине и на основу службене 
евиденције и присутности одборника утврђује да ли постоји кворум за рад Скупштине. 
 Ако одборник изрази сумњу у постојање кворума према службеној евиденцији, 
постојање кворума ће се утврдити прозивком одборника. 
 Уколико се утврди да није присутан довољан број одборника да би Скупштина 
могла да одлучује, председник Скупштине ће одредити краћи прекид седнице у трајању до 
30 минута како би се обезбедио кворум. 

Ако се кворум не обезбеди ни после прекида из става 3. овог члана, председник 
Скупштине ће одложити седницу најдуже за десет дана.  
 Председник Скупштине може одредити прекид седнице (у трајању до 30 минута) 
да би се извршиле потребне консултације или прибавило мишљење, и у другим 
случајевима, ако то Скупштина закључи. 
 
 

Члан 35. 
 Седнице Скупштине су јавне и могу се директно  преносити путем средстава јавног 
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информисања. 
 Позиви и материјали за седнице Скупштине достављају се средствима јавног 
информисања ради упознавања јавности, а могу се објавити и на интернет страници 
Општине. 
 

Члан 36. 
 Скупштина може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из разлога 
безбедности и других разлога утврђених Законом. 
 Скупштина може одлучити да само део седнице буде затворен за јавност. 

Предлог за искључење јавности може дати председник Скупштине, председник 
Општине или најмање 15 одборника, и о њему се гласа без претреса. 
 Одлука о искључењу јавности је донета ако се за њу изјаснила већина од укупног 
броја одборника. 
 Седници Скупштине која је затворена за јавност могу присуствовати само 
одборници, председник Општине, чланови Општинског     већа,     референти     по 
појединим тачкама дневног реда и  стручна лица која помажу у раду седнице Скупштине. 

Председник Скупштине је дужан да лица из става 4. овог члана упозори на обавезу 
да чувају као тајну оно што сазнају током седнице која је затворена за јавност. 

 
Члан 37. 

 У раду седнице Скупштине учествују председник Општине, чланови Општинског 
већа, начелник Општинске управе и представници јавних предузећа и установа чији је 
оснивач Општина. 
 У раду седнице Скупштине могу да учествују, по одобрењу председника 
Скупштине, и грађани, под условом: 
 - да постоје техничке могућности и 
 - да својим присуством не ометају одржавање седнице. 
 

Члан 38. 
 Дневни ред се утврђује на почетку сваке седнице Скупштине. 
 Пре преласка на утврђивање дневног реда, председник Скупштине даје потребна 
обавештења у вези са примљеним предметима и предлозима, као и о другим питањима. 
 Образложене предлоге за измену и допуну предложеног дневног реда одборници и 
одборничке групе, Општинско веће као предлагач, могу поднети у писаном облику 
најкасније на 24 сата пре одржавања седнице Скупштине. 
 Примљени предлози се без одлагања достављају надлежним органима и радним 
телима ради разматрања и давања мишљења за седницу Скупштине. 
 О предлозима одборника и одборничких група за измене и допуне предложеног 
дневног реда не води се расправа, већ се одборници само упознају са мишљењем 
надлежног органа или радног тела Скупштине датим поводом предлога. 
 Скупштина се изјашњава о сваком предлогу за измену или допуну предложеног 
дневног реда појединачно, а потом о дневном реду у целини. 

 
Члан 39. 

           О раду на седници Скупштине води се записник. Записник садржи основне податке 
о раду седнице, а нарочито предлозима изнетим на седници и о донетим закључцима. 
 У записник се уносе и резултати гласања поводом појединих питања. На захтев 
одборника који је на седници издвојио мишљење, битни делови његове изјаве се уносе у 
записник. 
 Пре преласка на рад по утврђеном дневном реду, усваја се записник претходне 
седнице Скупштине. 
 О примедбама на записник, Скупштина одлучује без расправе, већином гласова 
присутних одборника. 
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 Усвојени записник потписује председник Скупштине и записничар. 
            Ток седнице снима се коришћењем одговарајуће технике бележењем тонског 
записа. Тонски запис садржи све податке о раду седнице, учесницима у расправи и 
њиховим излагањима, као и резутатима гласања по свим питањима о којима се Скупштина 
изјашњавала гласањем. 
            Тонски запис се чува трајно на компакт диску или на други одговарајући начин који 
испуњава техничке стандарде; као и интегрални текстови донетих одлука, закључака и др. 
аката које је усвојила Скупштина. 

 
РАД НА СЕДНИЦИ 

 
Члан 40. 

 Рад на седници Скупштине одвија се по усвојеном дневном реду. 
Председник Скупштине објављује предмет расправе и позива представника 

предлагача да, уколико  жели, изнесе додатно образложење предлога. 
 Уколико предлог не потиче од надлежног органа или радног тела, председник 
Скупштине после излагања представника предлагача позива известиоце надлежних 
органа или радних тела да изнесу мишљење тих органа или тела о предлогу, а затим 
отвара расправу о предлогу. 
 

Члан 41. 
 Нико не може да говори на седници Скупштине пре него што добије реч од 
председника Скупштине. 
 Председник Скупштине даје реч одборницима по реду пријављивања, све док има 
пријављених говорника. 
 Одборник се позива да узме реч прозивањем његовог пуног имена и презимена, уз 
позив да се припреми следећи говорник. 
 Говорник који жели да говори по други пут у оквиру исте тачке дневног реда може 
да добије реч тек када се исцрпи листа говорника који говоре први пут. 

 
Члан 42. 

 Пријаве за расправу се подносе писмено или усмено, од отварања до закључења 
претреса. 
 Шефовима одборничких група, председнику Општине, представницима 
Општинског већа, известиоцима и обрађивачима материјала, ако то захтева потреба 
претреса, председник Скупштине даје реч чим је затраже. 
 Председник Општине као предлагач може повући предлог из дневног реда седнице 
Скупштине све до момента одлучивања.   
 Одборнику који жели да говори о повреди Пословника председник Скупштине даје 
реч чим је затражи. 
 Приликом излагања о повреди Пословника, које може трајати најдуже три минута, 
одборник се мора позвати на члан Пословника за који сматра да је повређен. 
 Ако и после објашњења председника Скупштине говорник остане при томе да је 
Пословник повређен, председник Скупштине позива Скупштину да без претреса одлучи о 
том питању. 
 Одборник, представник надлежног органа или лице позвано на седницу има право 
на реплику ако је у претходној дискусији поменут, или су његове речи погрешно наведене, 
у ком случају му председник Скуштине одмах даје реч. 
 Реплика не може да траје дуже од два минута. 
 Одоговор на реплику се даје под истим условима и у истом трајању као реплика. 
 

Члан 43. 
 Говорник може да говори само о питању које је на дневном реду. 
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 Кад оцени да се говорник не придржава дневног реда, председник Скупштине ће га 
упозорити на то. 
 После поновљеног упозорења одборнику, уколико се он и даље не придржава 
дневног реда, председник Скупштине може предузети мере за одржавање реда на  
седници предвиђене Пословником. 
 Нико не може да прекине говорника у излагању нити да га опомиње, осим 
председника Скупштине у случајевима предвиђеним Пословником. 
 

Члан 44. 
 На предлог председника Скупштине или одборника, Скупштина може да ограничи 
време излагања и дискусије без претреса, пре преласка на дневни ред за целу седницу 
Скупштине, или пре размарања поједине тачке дневног реда за ту тачку, али не мање од 8 
минута за  шефове и заменике шефова одборничких група и не мање од 5 минута за 
одборнике. 
 Ограничење у погледу трајања излагања не односи се на представника 
предлагача. 

На предлог председника Скупштине, Скупштина може одлучити да се расправа и 
одлучивање о две или више истородних тачака дневног реда спроведе истовремено, у ком 
случају се време излагања и дискусије не може ограничити. 
 

Члан 45. 
 Започета седница Скупштине ће се по правилу завршити без прекидања, не 
рачунајући краће паузе ради одмора у току седнице (до 30 минута). 
 Прекид седнице наступа по протеку осмочасовног радног времена или због других 
изузетно оправданих случајева. 
 Прекинута седница се наставља најкасније у року од 10 дана од дана прекида. 
 

ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ 
 

Члан 46. 
 О реду на седници Скупштине стара се председник Скупштине. 
 За повреду реда на седници председник Скупштине може да изрекне меру 
упозорења, или меру одузимања речи. 
 Скупштина може да изрекне меру удаљења са седнице на предлог председника 
Скупштине. 
 

Члан 47. 
 Мера упозорења изриче се одборнику који својим понашањем, узимањем речи 
када му је председник Скупштине није дао, упадањем у реч и ометањем говорника или на 
други начин нарушава ред на седници, или поступа противно одредбама Пословника. 
 

Члан 48. 
 Мера одузимања речи изриче се одборнику који својим говором или поступањем 
нарушава ред на седници, а већ је на тој седници упозораван због нарушавања реда. 
 

Члан 49. 
 Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који после изречене мере 
упозорења, односно мере одузимања речи, настави да омета или спречава рад на 
седници или вређа Скупштину, одборнике и друга лица, или употребљава изразе који нису 
у складу са достојанством Скупштине, односно за такво понашање којим се онемогућава 
или знатно отежава функционисање Скупштине. 

Одборник може бити удаљен само са седнице на којој је повредио ред. 
 Одборник према коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах 
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удаљи из просторије у којој се одржава седница. 
 

Члан 50. 
 На седницу Скупштине није дозвољено уношење оружја или других средстава 
којима се може ометати рад Скупштине. 
 Ако председник Скупштине не може да одржи ред на седници редовним мерама 
одредиће кратак прекид седнице. 
 Одредбе о одржавању реда на седници Скупштине примењују се и на сва друга 
лица која су присутна на седници. 
  

ГЛАСАЊЕ У СКУПШТИНИ 
 

Члан 51. 
 Гласање у Скупштини је јавно, осим ако Законом, Статутом и Пословником није 
одређено да се гласа тајно. 
 Јавно се гласа дизањем руку одборника. 
 Пребројавање гласова врши стручна служба Скупштине, и податке о томе предаје 
председнику Скупштине који објављује резултате гласања тако што гласно констатује 
колико је одборника гласало ''за'', колико ''против'' и колико је било ''уздржаних'', и 
саопштава  да ли је предлог усвојен или не, имајући у виду потребну већину за доношење 
одлуке. 
 За одборнике који се приликом гласања уопште не изјасне сматра се да нису 
гласали. 
 После објављивања резултата јавног гласања, уколико одборник изрази сумњу у 
тачност гласова утврђених пребројавањем, гласање ће се поновити прозивком одборника. 
 

Члан 52. 
            Скупштина може одлучити да гласање буде тајно на предлог неког од одорника. 
 Тајно гласање се врши гласачким листићима, који су исте величине, облика и боје, 
и оверени печатом Скупштине. 
 Поступак гласања спроводи комисија од три одборника који се бира за свако 
појединачно гласање, и којој у раду помаже стручна служба Скупштине. 
 Комисија из претходног става о свом раду сачињава записник са резултатима 
гласања, које објављује председник комисије. 
 Уколико одборник изрази сумњу у правилност рада комисије и објављене 
резултате, одредиће се кратак прекид седнице да би се одборнику омогућио увид у 
гласачки материјал тајног гласања. 
 Уколико се утврде неправилности које су биле од утицаја на резултате гласања, 
гласање ће се поновити са новим члановима комисије. 

 
Члан 53. 

Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника 
/27/.  

Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико Законом или 
Статутом није другачије одређено. 

Већином гласова, од укупног броја одборника, Скупштина одлучује о: Статуту, 
буџету, Програму развоја Општине и појединих делатности, Просторном плану, 
урбанистичким плановима, јавном задужењу Општине, као и другим случајевима 
утврђеним Законом и Статутом. 
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АКТИ СКУПШТИНЕ 
 

Члан 54.  
 Скупштина доноси одлуке, решења,  закључке, препоруке и друга акта и даје 
аутентично тумачење аката које доноси. 
 Пре претресања на седници Скупштине, предлоге аката из става 1. овог члана 
разматрају надлежни органи који нису предлагачи, односно друга надлежна тела 
Скупштине, и своје извештаје са образложеним предлогом достављају Скупштини. 
 Одборници и одборничке групе могу поднети амандмане на предлоге одлука 
најкасније на 24 сати пре одржавања седнице Скупштине. 
 Примљени амандмани се без одлагања достављају предлагачима одлука и другим 
надлежним органима и телима ради разматрања и давања мишљења за седницу 
Скупштине. 
 Амандман који овлашћени предлагач прихвати постаје саставни део предлога 
одлуке, и о њему се посебно не гласа. 
Приликом одлучивања, одборници се прво гласањем изјашњавају о амандманима 
појединачно, по редоследу чланова предлога одлуке, на који се амандман односи, а затим 
о предлогу одлуке у целини. 
 Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога одлуке, прво се одлучује о 
амандману којим се предлаже брисање одредбе тог члана, а затим о амандману којим се 
предлаже измена. 
 На самој седници Скупштине могу се предлагати и усвајати само радни закључци и 
правно-техничке корекције текста предложених аката, који морају бити јасно и прецизно 
формулисани и образложени од стране предлагача. 
 

Члан 55. 
 На изворник аката Скупштине ставља се печат Скупштине и потпис председника 
Скупштине. 
 Изворником акта сматра се текст акта усвојен на седници Скупштине. 
 Изворник акта чува се у Скупштини. 
 О изради изворника, стављању печата и потписа на њих, њиховом чувању и 
евиденцији стара се секретар Скупштини, или од њега овлашћено лице. 

 
Члан 56. 

 Правни акти које доноси Скупштина објављују се у ''Службеном листу општине 
Пожега'', или на други одговарајући начин одређен Статутом или посебном одлуком. 
 Секретар Скупштине, на основу изворног текста акта, даје исправке грешака у 
објављеном тексту акта. 
 
 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА 
 

Члан 57. 
 Одборник је дужан да учествује у раду Скупштине. 
 Председник Скупштине може да одобри одборнику одсуство са седнице, о чему 
обавештава Скупштину. 
 

Члан 58. 
 Одборник има право на накнаду на име ангажовања у току трајања седнице 
Скупштине, и на друге трошкове за обављање одборничке функције које утврђује 
Скупштина посебном одлуком. 
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Члан 59. 
 Одборник има право да тражи објашњења и обавештења од председника 
Скупштине, председника Општине, начелника Општинске управе и других посебних органа 
и јавних предузећа и установа, чији је оснивач Општина, по питању које је на дневном реду 
седнице Скупштине, као и да поставља одборничка питања на крају седнице, с тим што је 
дужан да питање достави председнику Скупштине у писаном облику.  

Објашњења, обавештења и одговори на постављена одборничка питања дају се 
најкасније на наредној седници Скупштине. 

 
Члан  60. 

 Одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран у случајевима и 
на начин утврђен Законом о локалним изборима. 

Одборник може поднети оставку усмено на седници Скупштине, а између две 
седнице подноси је у форми оверене писане изјаве. 

После подношења усмене оставке одборника Скупштина, без одлагања, на истој 
седници утврђује да је одборнику престао мандат. 

О оставци коју је одборник поднео између две седнице, Скупштина је дужна да 
одлучи на првој наредној седници. 

Одборник може опозвати поднету оставку све док Скупштина не утврди престанак 
његовог мандата. 
 Ако одборнику престаје мандат наступањем другог случаја предвиђеног Законом, 
Скупштина на првој наредној седници, после обавештења о наступању таквог случаја, 
утврђује да је одборнику престао мандат. 
 
 

РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА, 
НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ ИЛИ РАТНОГ СТАЊА 

 
Члан 61. 

            Скупштина наставља са радом од проглашења ванредног стања, непосредне ратне 
опасности или ратног стања до дана избора новог сазива. 
            Одредбе овог Послов ника примењују се у раду Скупштине и у случају ванреднг 
стања, непосредне ратне опасности или ратног стања уколико другим општим актима није 
другачије одређено. 
             Седницу Скупштине сазива председник Скупштине на начин и у роковима 
примереним датим околностима у време сазивања. 
 

Члан 62. 
             Изузетно када седници Скупштине није у могућности да присуствује већина 
одборника седница се одржава са бројем присутних.  
             Ако је седница Скупштине одржана под околностима из става 1. овог члана 
председник Скупштине дужан је да на првој наредној седници Скупштине поднесе 
извештај о предузетим активностима ради њихове верификације. 
              Уколико седница Скупштине у случају ванредног стања, непосредне ратне 
опасности или ратног стања, не може да се организује послове и задатке из њене 
надлежности обавља председник Скупштине с тим што је обавезан да на првој наредној 
седници Скупштине поднесе детаљан извештај о предузетим активностима ради њихове 
верификације. 
            Одборници су дужни да у случају ванредног стања, непосредне ратне опасности 
или ратног стања извештавају  председника Скупштине или секретара Скупштине о свакој 
промени пребивалишта или боравишта. 
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СВЕЧАНА СЕДНИЦА 
 

Члан 63. 
          Свечану седницу Скупштине сазива председник Скупштине поводом Дана Општине. 
          Свечана седница сазива се посебним позивом који садржи: дан, час и место 
одржавања седнице и програм прославе Дана Општине. 
          Свечана седница Скупштине има посебно утврђен протокол и свечани карактер. 
           Свечана седница одржава се у сали Скупштине или у другом одговарајућем 
простору. 
            На свечаној седници се добитницима уручују општинска признања и награде. 
            На свечану седницу позивају се одборници и друга лица која се позивају на 
редовне седнице Скупштине, као и добитници награда и признања. 
            На свечану седницу позивају се представнци верских заједница, преставници 
органа суседних локалних самоуправа, представници удружења, значајни културни, 
спортски и јавни радници, представници политичких странака, представници културних 
установа, јавних предузећа и установа, чији је оснивач Скупштина, представници 
правосудних органа, тужилаштва, Војске Србије, МУП-а и др. лица, која одреди 
председник Скупштине. 
            На свечаној седници, поред председника Скупштине, председника Општине, могу 
говорити добитници награда и признања и гости по утврђеном протоколу. 

 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 64. 
 На све што није регулисано одредбама овог Пословника сходно се примењују 
важећи прописи и посебне одлуке Скупштине. 

 
Члан 65. 

 Стручне и друге послове за потребе Скупштине њених органа и тела одборника и 
одборничких група врши належно одељење Општинске управе. 
 

 
Члан 66. 

 Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Пожега''. 
 Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине 
општине Пожега објављен у ''Службеном листу општине Пожега'', број 1/08. 
 
 

01 Број: 110-3/2016  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
                                                                                                 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                                             Зорица Митровић, с.р. 
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Садржај:          Стр. 
 

 

 

- Одлука о допунском буџету општине Пожега за 2016. годину 1 - 9 

 

- Одлука о утврђивању просечних цена квадратог метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2017. годину на територији општине Пожега 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

11 

 

- Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Пожега  

11 

 

- 

 

12 

 

- Одлука о задуживању Општине Пожега за финансирање 

капиталних инвестиционих расхода 

 

13 

 

- 

 

13 

 

- Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈП 

''Општинска стамбена агенција Пожега'' 

 

13 

 

- 

 

18 

 

- Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП ''Наш дом'' 

Пожега 

 

18 

 

- 

 

33 

 

- Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈП ''Дирекција за 

изградњу Пожега'' Пожега 

 

33 

 

- 

 

45 

 

- Пословник о раду Скупштине општине Пожега 46 - 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    
 

Издавач: Скупштина општине Пожега 

Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Пожега – Боривоје 

Неоричић 

Штампа: Општинска управа Пожега 


