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                              Службени лист 
                                 општине Пожега 
 

 

БРОЈ 5/13, ПОЖЕГА,  05.11.2013. 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…101/11,93/12) и члана 105. Статута 
општине Пожега («Службени лист општине Пожега» број 2/08), Скупштина 
општине Пожега на седници одржаној дана 01.11.2013. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О  ДОПУНСКОМ  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 ЗА 2013.ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
У члану 1. Одлуке о буџету општине Пожега за 2013. годину износ 

«917.739.000» замењује се износом «909.362.000»; износ «693.985.000» 
замењује се износом «685.608.000». 

Члан 2. 
 У члану 2. Одлуке о буџету општине Пожега за 2013. годину, у тачки I 
УКУПНА ПРИМАЊА износ «693.985.000» замењује се износом «685.608.000»; у 
тачки II УКУПНИ ИЗДАЦИ износ «693.985.000» замењује се износом 
«685.608.000». 
 

Члан 3. 
 У члану 19. – ПРИХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се следеће 
измене: 
 -711110 Порез на зараде износ „292.000.000“ замењује се износом 
„284.850.000“; 
 -711120 Порез на приходе од самосталних делатности износ „18.000.000“ 
замењује се износом „19.000.000“; 
 -711140 Порез на приход од имовине износ „8.500.000“ замењује се 
износом „9.000.000“; 
 -711160 Порез на приход од осигурања лица додаје се износ „2.000“; 
 -711190 Порез на друге приходе износ „19.000.000“ замењује се износом 
„18.000.000“; 
 -712110 Порез на фонд зарада додаје се износ „6.000“; 
 -713120 Порез на имовину износ „22.553.000“ замењује се износом 
„25.070.000“; 
 -713310 Порез на наслеђе и поклон износ „600.000“ замењује се износом 
„400.000“; 
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 -713420 Порез на капиталне трансакције износ „9.500.000“ замењује се 
износом „8.000.000“; 
 -714510 Порези на моторна возила износ „6.000.000“ замењује се 
износом „7.500.000“; 
 -714540 Накнада за коришћење добара од општег интереса  износ 
„400.000“ замењује се износом „700.000“; 
 -714550 Концесионе и боравишне таксе износ „800.000“ замењује се 
износом „750.000“; 
 -716110 Комунална такса на фирму износ „10.000.000“ замењује се 
износом „16.000.000“;  
           -733150 Текући трансфери од других нивоа власти износ “227.895.000” 
замењује се износом “216.678.000”; 
 -741150 Камате на средства буџета општина износ „4.000.000“ замењује 
се износом „6.000.000“; 
 -741510 Накнада за коришћење природних добара износ „3.000.000“ 
замењује се износом „1.000.000“; 
 -741520 Накнада за коришћење шумског земљишта  износ „80.000“ 
замењује се износом „180.000“; 
 -741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта износ 
„5.000.000“ замењује се износом „6.000.000“; 
 -742250 Таксе у корист нивоа општина износ „6.000.000“ замењује се 
износом „5.000.000“; 
 -742350 Приходи општинских органа управе износ „3.000.000“ замењује 
се износом „2.500.000“; 
 -743320 Новчане казне за прекршаје у саобраћају износ „6.000.000“ 
замењује се износом „5.500.000“; 
 -745150 Мешовити и неодређени приходи  износ „50.000“ замењује се 
износом „1.500.000“; 
 -813150 Примања од продаје основних средстава  износ „1.140.000“ 
замењује се износом „1.500.000“. 
 

Члан 4. 
 У члану 19. – РАСХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се следеће 
измене: 
 -411000 Плате и додаци запослених износ „150.890.000“ замењује се 
износом „151.994.000“; 
 -412000 Социјални доприноси на терет послодавца износ „27.042.000“ 
замењује се износом „27.246.000“; 
 -413000 Накнаде у натури износ „400.000“ замењује се износом „405.000“; 
 -414000 Социјална давања запосленим износ „2.402.603“ замењује се 
износом „2.782.603“; 

-415000  Накнаде за запослене износ „1.893.000“ замењује се износом 
„1.638.000“; 

-417000 Судијски и посланички додатак износ „1.850.000“ замењује се 
износом „2.050.000“; 

-421000 Стални трошкови износ „28.752.000“ замењује се износом 
„31.746.000“; 

-422000 Трошкови путовања износ „1.283.000“ замењује се износом 
„1.599.000“; 
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-423000 Услуге по уговору износ „12.317.000“ замењује се износом 
„12.862.000“; 

-424000 Специјализоване услуге износ „28.453.000“ замењује се износом 
„29.488.000“; 

-425000 Текуће поправке и одржавање износ „97.120.000“ замењује се 
износом „80.968.000“; 
 -426000 Материјал износ „4.192.799“ замењује се износом „4.352.799“; 
 -441000 Отплата домаћих камата износ „1.800.000“ замењује се износом 
„2.350.000“; 

-451000  Субвенције јавним нефинансијским предузећима износ 
„39.319.000“ замењује се износом „43.000.000“; 

-463000  Донације и трансфери осталим нивоима власти износ 
„.96.090.410“ замењује се износом „97.584.410“; 

-472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „10.016.858“ 
замењује се износом „10.766.858“; 

-481000 Дотације невладиним организацијама износ „19.444.000“ 
замењује се износом „21.626.000“; 

-483000 Новчане казне по решењу судова износ „7.800.764“ замењује се 
износом „13.014.764“; 

-484000 Накнада штете услед елементарних непогода износ „3.961.081“ 
замењује се износом „4.961.081“; 

-499000 Средства резерве-стална додаје се износ „1.500.000“ 
-499000 Средства резерве-текућа износ „722.067“ замењује се износом 

„1.608.067“; 
-511000  Зграде и грађевински објекти износ „129.156.000“ замењује се 

износом „109.986.000“; 
-512000 Машине и опрема износ „2.710.000“ замењује се износом 

„5.710.000“. 
 

Члан 5. 
У  Посебном делу буџета врше се следеће измене: 
-у разделу 1. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, функција 110 Извршни и 

законодавни органи, позиција 1 411 Плате и додаци запослених изнод 
„2.957.000“ замењује се износом „2.607.000“; позиција 2  412  Социјални 
доприноси на терет послодавца износ „529.000“ замењује се износом „469.000“; 
позиција 7  426  Материјал износ „400.000“ замењује се износом „460.000“; 
позиција 8  512  Машине и опрема додаје се  износ „2.900.000“; 

- у разделу 2. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, функција 110 Извршни и 
законодавни органи, позиција 11 417 Судијски и посланички додатак износ 
„1.700.000“ замењује се износом „1.900.000“;позиција 14  423 Услуге по уговору 
износ „1.970.000“ замењује се износом „2.330.000“; 

-у разделу 3.ОПШТИНСКА УПРАВА, функција 090 Социјална заштита 
некласификована на другом месту, позиција 15  472  Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета износ „10.016.858“ замењује се износом „10.766.858“; 
-функција 130 Опште услуге, позиција 16  411 Плате и додаци запослених износ 
„47.951.000“ замењује се износом „48.929.000“; позиција 17  412 Социјални 
доприноси на терет послодавца износ „8.580.000“ замењује се износом 
„8.759.000“;позиција 18  413  Накнаде у натури износ „300.000“ замењује се 
износом „340.000“;позиција 20  415 Накнаде за запослене износ „1.400.000“ 
замењује се износом „1.200.000“;позиција 22 421 Стални трошкови износ 
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„12.000.000“ замењује се износом „13.500.000“;позиција 23  422 Трошкови 
путовања износ „300.000“ замењује се износом „450.000“;позиција 25 424 
Специјализоване услуге износ „800.000“ замењује се износом „1.800.000“; 
позиција 29  483 Новчане казне по решењу судова износ „7.000.000“ замењује 
се износом „12.214.000“;позиција 30  484  Накнада штете износ „3.961.081“ 
замењује се износом „.4.961.081“;позиција 31 499 Средства резерве- текућа 
износ „722.067“ замењује се износом „1.608.067“;позиција 32 499 Средства 
резерве-стална додаје се износ „1.500.000“; позиција 33 511 Зграде и 
грађевински објекти износ „17.351.000“ замењује се износом 
„10.851.000“;позиција 34  512  Машине и опрема износ „500.000“ замењује се 
износом „600.000“; 
-функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
позиција 36  481 Дотације невладиним организацијама износ 
„10.154.000“замењује се износом „11.654.000“; 
-функција 170 Трансакције везане за  јавни дуг,позиција 37  441  Отплата 
домаћих камата износ „1.800.000“замењује се износом „2.350.000“; 
-функција 510 Управљање отпадом, позиција 42  451 Субвенције износ 
„19.811.000” замењује се износом „22.881.000“;  
-функција 760 Здравство некласификовано на другом месту, позиција 45  463 
Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „100.000“ замењује се 
износом „300.000“; 
-функција 810 Услуге рекреације и спорта, позиција 45  451 Субвенције јавним 
нефин. предузећима  износ „4.468.000” замењује се износом „4.838.000“; 
позиција 46 481 Дотације невладиним организацијама износ „9.120.000“ 
замењује се износом „9.802.000“; 
-функција 830 Услуге емитовања и издаваштва, позиција 49  451  Субвенције 
износ „15.040.000“ замењује се износом „15.281.000“; 
-функција 912 Основно образовање ,позиција 50 463 Донације и трансфери 
осталим нивоима власти износ „52.254.410” замењује се износом „52.518.410“; 
-функција 920 Средње образовање,позиција 52 463 Донације и трансфери 
осталим нивоима власти износ „29.701.000” замењује се износом „30.431.000“; 
 Глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, функција 820 Услуге културе, 
позиција  55  413 Накнаде у натури износ „100.000“ замењује се износом 
„65.000“; позиција 56  415 Накнаде за запослене додаје се износ „35.000“; 

Глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР,функција 820 Услуге културе, позиција  70  
422 Трошкови путовања износ „170.000“ замењује се износом „260.000“; 
позиција 71 423 Услуге по уговору износ „695.000” замењује се износом 
„850.000“; позиција 72  424  Специјализоване услуге  износ „250.000“ замењује 
се износом „285.000“; позиција 74 426 Материјал износ „150.000“ замењује се 
износом „170.000“;  

Глава 3.3 ДЕЧЈИ ВРТИЋ,функција 911 Предшколско образовање, 
позиција  82 414  Социјална давања запосленим додаје се износ „380.000“; 

Глава 3.4 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД,функција 090 Социјална 
заштита некласификована на другом месту, позиција 93  463 Донације и 
трансфери износ „11.160.000“ замењује се износом „11.460.000“; 

Глава 3.5 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА, функција 451 Друмски 
саобраћај, позиција 94 425  Текуће поправке износ „86.280.000“ замењује се 
износом „70.048.000“;позиција 95  511  Зграде и грађевински објекти износ 
„69.145.000“ замењује се износом „66.225.000“; функција  474 Вишенаменски 
развојни пројекти, позиција  97  511  Зграде и грађевински објекти износ 
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„2.250.000“ замењује се износом „2.750.000“; функција 520 Управљање 
отпадним водама ,позиција 100  511 Зграде и грађевински објекти  износ 
„18.200.000” замењује се износом „7.450.000“;функција 620 Развој заједнице, 
позиција 101  411 Плате и додаци запослених износ „11.203.000“ замењује се 
износом „11.293.000“; позиција 102 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца износ „2.005.000“ замењује се износом „2.022.000“; позиција 104  
415  Накнаде за запослене износ „330.000“ замењује се износом „240.000“; 
позиција 107  422  Трошкови путовања износ „205.000“ замењује се износом 
„255.000“; позиција 108  423  Услуге по уговору износ „315.000“ замењује се 
износом „365.000“;позиција 109  425  Текуће поправке износ „220.000“ замењује 
се износом „300.000“;позиција 110  426  Материјал износ „605.000“ замењује се 
износом „685.000“;функција 630 Водоснабдевање, позиција 115  511 Зграде и 
грађевински објекти износ „17.770.000“ замењује се износом 
„18.270.000“;функција 640 Улична расвета , позиција 116  421 Стални трошкови 
износ „10.500.000“ замењује се износом „12.000.000“; 

Глава 3.7 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, функција 473 Туризам позиција 
124  411 Плате и додаци запослених износ „1.744.000“ замењује се износом 
„2.130.000“; позиција 121 412 Социјални доприноси на терет послодавца износ 
„312.000“ замењује се износом „380.000“; 

-У разделу 4.ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, функција 130 
Опште услуге, позиција 132 421 Стални трошкови износ „30.000“ замењује се 
износом „24.000“; позиција  133  422 Трошкови путовања износ „63.000“ 
замењује се износом „89.000“; позиција 134 423 Услуге по уговору износ 
„114.000” замењује се износом „94.000“. 

 
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 и разделима буџета. 

 
Члан 7. 

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

01 Број: 011-31/13 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
          ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                            Драги Ерић,с.р. 

 
 

На основу члана 66. и 67. Закона о добробити животиња (''Сл.гл.РС'', бр. 
41/09) и члана 2. став 2. тачка 14. и члана 3. став 1. тачка 14. Закона о 
комуналним делатностима (''Сл.гл.РС'', бр. 88/11), члана 46, 136, 137. и 138. 
Закона о ветеринарству (''Сл.гл.РС'', бр.91/05, 30/10 и 93/12) и члана 14. и 105. 
Статута општине Пожега (''Службени лист општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08 и 
3/10), Скупштина општине Пожега на седници од 01.11.2013. године донела је 

 
 



 6 

О Д Л У К У 
 о збрињавању напуштених и изгубљених животиња 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком прописују се начин и услови збрињавања напуштених и 
изгубљених животиња, нешкодљиво уклањање животиња са јавних површина, 
транспорт лешева животиња и друге радње у складу са Законом на територији 
општине Пожега. 
 Овом Одлуком прописује се начин и услови збрињавања и удомљавања 
напуштених и изгубљених паса у прихватилишту за псе и мачке на територији 
општине Пожега. 
 

Члан 2. 
Право да држи и узгаја животиње имају правно и физичко лице, односно 

предузетник који испуњавају услове за држање и узгој животиња, како домаћих 
за комерцијалне сврхе, тако и кућних љубимаца (пси и мачке, птице, глодари, 
рибе, гмизавци и водоземци) у складу са Законом. 

Обавеза сваког лица је да брине о животињама нарочито о животињи, 
чији опстанак зависи непосредно од њега. 

Обавеза сваког лица је да повређеној животињи пружи прву помоћ, као и 
да обезбеди пружање помоћи од стране стручног лица. 

Удружења регистрована у складу са Законом чији су циљеви усмерени на 
заштиту добробити животиња дужна су да раде на ширењу свести и 
информисању јавности о добробити животиња и да активно учествују у заштити 
добробити животиња на начин којим се не повређује етика и права других 
грађана. 

 
Члан 3. 

 Власник, односно држалац, животиња је дужан да према животињама 
поступа са пажњом доброг домаћина и да обезбеди услове за држање и негу 
животиња који одговарају врсти, раси, полу, старости. 
 Власник, односно држалац, животиња је дужан да благовремено 
обезбеди помоћ ветеринара ако је животиња оболела, при порођају животиња, 
као и збрињавање болесне, повређене и изнемогле животиње. 
 Власник, односно држалац животиња одговоран је за живот и здравље и 
добробит животиња и мора да предузима све неопходне мере, како би 
обезбедио да се животињи не наноси непотребан бол, патња, страх и стрес, 
односно повреда. 
 Власник, односно држалац, животиња је дужан да обезбеди сигуран 
смештај животиње као и микроклиматске услове, хигијену, довољно простора, 
слободу кретања, храну и воду која одговара врсти, раси, полу, старости. 
 

Члан 4. 
 Власник, односно држалац, кућних љубимаца дужан је да правилним 
држањем и другим мерама и средствима спречи да кућни љубимци угрозе 
људе и околину. 
 Власник, односно држалац, кућних љубимаца дужан је да спречи рађање 
нежељених кућних љубимаца и то онемогућавањем контаката мужјака и женке 
и применом контрацепције, кастрације и стерилизацијом женке. 
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 Држање и репродукција дивљих и егзотичних животиња као кућних 
љубимаца може се обављати само на основу решења о одобрењу 
Министарства пољопривреде и Министарства животне средине. 
  

Члан 5. 
 Послове хватања и збрињавања напуштених и изгубљених животиња, 
нешкодљиво уклањање животиња са јавних површина и транспорт лешева 
животиња, као комунална делатност поверавају се ЈКП ''Наш дом'' из Пожеге. 
 ЈКП ''Наш дом'' Пожега је дужна да за обављање послова из става 1. овог 
члана формира и опреми Зоохигијенску службу и донесе програм рада. 
 Зоохигијенска служба је дужна да обезбеди збрињавање напуштених и 
изгубљених животиња, као и збрињавање напуштених и изгубљених паса и 
мачака у објекту Прихватилиште за псе и мачке у Пожеги. 
 Служба зоохигијене ЈКП ''Наш дом'' је дужна да обезбеди спровођење 
мера превентивне здравствене заштите животиња и потребну помоћ 
животињама од стране ветеринара и да за исто закључи Уговор са овлашћеном 
ветеринарском организацијом. 
 Финансијска средства за обављање комуналне делатности из става 1. 
овог члана обезбеђују се у буџету општине Пожега. 
 

Члан 6. 
Прихватилишта за напуштене животиње, одгајивачнице, пансиони, азили 

морају испуњавати услове за заштиту добробити животиња у погледу простора 
за животиње, просторија и опреме и морају бити уписани у регистар објеката 
који води Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у складу са 
Законом којим се уређује ветеринарство. 
 

Члан 7. 
У прихватилиште се смештају напуштене и изгубљене животиње, као и 

писи и мачке, као кућни љубимци, чији власници, односно држаоци, не могу 
више да се брину о њима, животиње које Министарство одузме влансицима, 
односно држаоцима и животиње које су у опасности. 

Напуштеним и изгубљеним псом сматра се пас који се нађе на јавном 
месту без надзора власника, и ако власник, односно држалац, није пријавио 
нестанак животиње (кућног љубимца), због чега се сматра да је напустио 
животињу. 

Лице које пронађе напуштену животињу дужно је да о томе, без 
одлагања, обавети Службу зоохигијене ради збрињавања животиња. 

Хватање напуштених паса мора се обавити тако да проузрокује најмањи 
степен бола, патње, страха и стреса за псе. 

Опрема за хватање паса мора да испуњава критеријуме ефикасности и 
безбедности и да буде хумана за животињу која се хвата. 

Превоз ухваћених животиња од места хватања до прихватилишта врши 
се специјализованим превозним средством са одговарајућом опремом. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Члан 8. 

 Ухваћене животиње смештају се у одговарајуће прихватилиште које мора 
да испуњава ветеринарско-санитарне услове. 
 Прихватилиште мора бити ограђено. 
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 Улаз у прихватилиште дозвољен је само овлашћеним лицима и лицима 
заинтересованим за удомљавање животиња по Процедури за удомљавање 
животиња која је саставни део ове Одлуке. 
 Власник прихватилишта је дужан да у периоду чувања – збрињавања 
ухваћених животиња у прихватилишту, обезбеди редовно храњење и напајање 
животиња, здравствено и хигијенски исправном храном и водом уз 
ветеринарски надзор, као и заштиту животиња од малтретирања на било који 
начин, односно да се о животињама брине са пажњом доброг домаћина. 
 

Члан 9. 
Власник, односно држалац, животиња дужан је да, без одлагања, а 

најкасније у року од 3 дана пријави зоохигијенској служби нестанак животиње, 
угинуће животиње, као и овлашћеној ветеринарској служби животиње која је 
обележена и регистрована у Централној бази података. 

Власник, односно држалац, пса који изгуби пса дужан је да случај, без 
одлагања, најкасније у року од 3 дана пријави зоохигијенској служби. 

Зоохигијенска служба је дужна да предузме све радње које ће допринети 
идентификацији регистрованих паса, да у року од 7 дана обавести власника, 
односно држаоца, пса о томе да се пас налази у прихватилишту. 

Власници, односно држаоци, пса могу их преузети из прихватилишта уз 
плаћање накнаде за збрињавање и чување у року од 3 дана од дана 
обавештавања. 

Висину накнаде за хватање и чување паса из става 4. овог члана утврђује 
ЈКП ''Наш дом'' уз сагласност оснивача. 

 
Члан 10. 

Збринуте и ухваћене животиње смештају се у одговарајућа 
Прихватилишта, где се прегледају, разврставају и врши се њихова тијажа од 
стране стручних лица овлашћене ветеринарске службе. 

Ухваћени и збринути пси се смештају у прихватилиште за псе и мачке, 
прегледају се, врши се њихова тријажа, одвајање здравних од болесних, а 
мирољубивих од агресивних и њихов даљи третан се одвија према Програму 
рада прихватилишта. 

Здрави, мирољубиви пси се обележавају (микрочипом), вакцинишу се, 
чисте од паразита и стерилишу. 

Стерилисани, вакцинисани и обележни пси, уколико се не удоме, враћају 
се на првобитно станиште, тј. на локацију где су ухваћени и то мужјаци 3 дана 
по истеку стерилизације, а женке 7 дана по истеку стерилизације, у складу са 
Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака из чл. 
54. Закона о добробити животиња. 
 

Члан 11. 
Збрињавање паса врши се путем удомљавања животиња, у складу са 

процедуром за удомљавање која је саставни део ове Одлуке. 
Заинтересована лица – грађани се могу јавити ради збрињавања паса, 

односно удомљавања Служби зоохигијене или директно Прихватилишту за псе 
и мачке. 

Пас који се удомљава мора да буде обележен (микрочип), вакцинисан и 
стерилисан, а лице које га прихвата евидентира се као нови власник. 
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Грађанин који прихвата пса сагласно ставу 3. овог члана постаје власник 
пса и сноси све обавезе сагласно Закону и одредбама ове Одлуке. 

 
Члан 12. 

 Збринутим болесним и повређеним животињама у Прихватилишту мора 
се пружити одговарајућа стручна ветеринарска помоћ, а неизлечиво болесне и 
повређене животиње лишавају се живота у складу са Законом о добробити 
животиња. 
 

Члан 13. 
 Животиња се може лишити живота у следећим случајевима: 
 1. Ако је неизлечиво болесна, повређена, телесно деформисана или на 
други начин патолошки онеспособљена, тако да опоравак животиње није могућ 
и даљи живот за њу представљао би извор сталног бола, патње, страха и 
стреса; 
 2. Ако је достигла такву старост да јој отказују основне животне функције; 
 3. Ако је агресивна и не може да се прилагоди условима у заточеништву, 
а њено пуштање на слободу представљало би опасност за људе, друге 
животиње и животну средину; 
 4. У складу са Планом и програмом контроле и смањења популације 
напуштених паса који доноси свака локална самоуправа према специфичности 
средине, у складу са Законом о добробити животиња. 
 

Члан 14. 
 Власник прихватилишта је дужан да сарађује са надлежном 
ветеринарским службама и организацијама за заштиту животиња и да редовно 
обавештава јавност и друге власнике прихватилишта о животињама које се 
налазе у прихватилишту. 
 Уколико у року од 30 дана од дана смештања у прихватилиште није 
пронађен власник, односно није извршено удомљавање, са псом се поступа у 
складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и 
мачака из члана 54. Закона о добробити животиња. 
 

Члан 15. 
 Лишавањем живота животиња спроводи се искључиво на начин који 
проузрокује потпун губитак свести и смрт и мора бити изведено са претходно 
дубоком општом анестезијом после које следи поступак који проузрокује 
тренутну и сигурну смрт, без могућности опоравка животиња. 
 Лишавање живота може извршити само ветеринар или лице овлашћено 
од стране ветеринара, под надзором у складу са Законом. 
 

Члан 16. 
 Власник прихватилишта је дужан да води евиденцију о ухваћеним псима, 
обележавању, вакцинацији, чишћењу од паразита, угинулим животињама, 
удомљеним животињама, стерилизацији, исхрани и лечењу, лишавању живота 
и псима смештеним у друга прихватилишта, пансионе, одгајивачнице, азиле и 
сл. као и друге потребне евиденције.  
 

Члан 17. 
 Удомљавање паса се врши по следећим условима: 
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1. Власник прихватилишта је дужан да припреми здраве, младе 
животиње у доброј кондицији, чак и расне, за удомљавање, тј. да их обележи, 
вакциниште, стерилише и третира против екто и ендо паразита; 

2. Власник прихватилишта је дужан да води евиденцију паса за 
домљавање и да те податке објављује у средствима јавног информисања или 
електронски и доставља заинтересованим организацијама за заштиту; 

3. Лица заинтересовано за удомљавање паса могу се обратити Служби 
зоохигијене Пожега или директно Прихватилишту и приступити избору пса на 
следећи начин: 

- електронским увидом у списак паса за удомљавање са фотографијама; 
- на лицу места у Прихватилишту приказивањем паса за удомљавање на 

за то прописаном месту. 
4. Лица заинтересована за удомљавање паса морају приликом уласка у 

Прихватилиште поштовати кућни ред у самом објекту; 
5. Лице које жели да удоми пса дужно је потписати Изјаву којом се 

обавезује да ће пса држати сходно Закону о добробити животиња; 
6. Лице које удоми пса региструје се у Централној бази као нови власник 

и добија сву потребну документацију предвиђену Законом о ветеринарству; 
7. Уколико неко лице жели да удоми више од једног пса дужно је донети 

доказ о обезбеђеним условима за смештај тих животиња (одгајивачница, 
прихватилиште, пансион, азил) или уговор са власницима тих објеката који 
испуњавају Законом прописане услове; 

8. Ако је лице које је заинтересовано за удомљавање већ поседовало 
кућног љубимца, а изјављује да га више нема, дужно је доставити на увид 
документацију из Централне базе података; 

9. Лице које удоми пса а транспортује га ван општине Пожега дужно је да 
обезбеди возило за транспорт у складу са Законом о добробити животиња; 

10.У случају удомљавања других животињских врста удомљавање ће се 
вршити под горе наведеним условима. 
 

Члан 18. 
 Лица која раде у Прихватилишту морају бити обучена за добробит 
животиња у складу са Програмом обуке о добробити животиња. 

 
Члан 19. 

 Овом Одлуком изричито се забрањује: 
 1. Злоупотреба и мучење животиња; 
 2. Ометање радника зоохигијенске службе у хватању напуштених 
животиња; 
 3. Неовлашћено окупљање, држање и храњење  напуштених паса.  
 

Члан 20. 
 Нешкодљиво уклањање животињских лешева и њихов транспор до 
објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла 
врши се у складу са прописима, на начин који не представља ризик по друге 
животиње, људе и животну средину, а превоз истих врши Зоохигијенска служба 
опремљена специјалним транспортним возилима. 
 Зоохигијенска служба је дужна да се стара о редовном прању и 
дезинфекцији возила за превоз животињских лешева и да о томе води 
евиденцију. 
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 Зоохигијенска служба је дужна да за нешкодљиво уклањање лешева у 
кафилерији обезбеди Уговор са овлашћеном кафилеријом. 
 

Члан 21. 
 Надзор над спровођењем и применом одредаба ове Одлуке врши 
Комунална инспекција Општинске управе Пожега. 
 У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор има сва права и 
овлашћења прописана Законом. 

 
Члан 22. 

 Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће 
се за прекршај правно лице: 
 
 1. Ако не врши континуирано и квалитетно поверене послове (члан 5. 
став 2, 3. и 4.); 
` 2. Ако не обезбеди редовно храњење и напајање животиња, здравствено 
и хигијенски исправном храном и водом уз ветеринарски надзор, као и заштиту 
животиња од малтретирања на било који начин (члан 8. став 4.); 
 3. Ако не предузме све прописане радње (члан 9. став 3.); 
 4. Ако поступи супротно одредбама члана 10. ове Одлуке; 
 5. Ако не обележи пса и не евидентира лице које удомљава пса (члан 11. 
став 3.); 
 6. Ако болесним животињама не пружи одговарајућу ветеринарску помоћ 
(члан 12.); 
 7. Ако лиши животиње живота супротно одредбама члана 13. ове Одлуке; 
 8. Ако лишавање живота животиња спроводи супротно члану 15. ове 
Одлуке; 
 9. Ако не води прописану евиденцију (члан 16.). 
 Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 динара за прекршај 
из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу. 

 
Члан 23. 

 Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће се за 
прекршај физичко лице: 
 1. Ако неовлашћено улази у прихватилиште (члан 8. став 3.); 
 2. Ако не пријави избуљеног пса Зоохигијенској служби (члан 9. став 1.); 
 3. Ако злоупотребаљава и мучи пса (члан 19. тачка 1.); 
 4. Ако омета раднике Зоохигијенске службе у хватању паса (члан 19. 
тачка 2.); 
 5. Ако неовлашћено окупља, држи и храни напуштене псе (члан 19. тачка 
3.). 

Члан 24. 
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном листу општине Пожега''. 
 

01 број:011-23/13 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

 Драги Ерић, с.р. 
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На основу члана 6. и 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона о 
изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, 
број 47/2013) и члана 38. и 105. Статута општине Пожега (''Сл.лист општине 
Пожега, бр. 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној 
дана 01.11.2013. године, донела је  
 
 

ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ   

ОПШТИНЕ  ПОЖЕГА 
  
 

Члан 1 
 

Овом одлуком утврђују се зоне и најопремљеније зоне на територији општине 
Пожега, за утврђивање пореза на имовину. 

 
Члан 2 

 
На територији општине Пожега одређује се пет зона 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. 
 
Зоне одређене овом одлуком су: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, 
ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона. 
 
Опис границе ПРВЕ ЗОНЕ : 

 Граница прве зоне иде улицом Војводе Степе до раскрснице до 
''Будимке'', затим улицом Војводе Мишића до семафора код хотела, потом 
улицом Николе Пашића  до бензинске пумпе када граница наставља 
Француском улицом до раскрснице са улицом Вука Караџића, потом наставља 
планираним продужетком Француске улице испод старог вртића до пресека са 
Југ Богдановом улицом у Радовини, потом иде Југ Богдановом улицом поред 
Дома здравља и скреће у Немањину улицу према комплексу касарне на углу 
раскрснице граница иде улицом Хиландарском до завршетка улице Војводе 
Степе. 
Опис границе ДРУГЕ ЗОНЕ : 

Граница друге зоне иде од моста на бакионичком потоку у ул.К.Милоша 
код Будимке затим ул. Миутина Миланковића, а од средине ул. М.Миланковића 
иде на запад граничном линијом раздвајања комплекса Будимке и погона 
кланице до старе пруге потом на југ старом пругом до линије завршетка 
Златиборске улице и даље на запад ул. Косовских јунака до ул. Н.Пашића даље 
ул. Н.Пашића према мосту до постојећег бедема, даље постојећим бедемом до 
моста код Дома здравља и даље на север бедемом до краја бедема. Од те 
тачке право у раскрсницу ул. Момчила Тешића и Дринске дивизије, и даље ул. 
Дринске дивизије до раскрснице са ул. В.Путника; од те раскрснице на југ 
ул.В.Путника до раскрснице  са ул.Д.Туцовића, даље улицом Д.Туцовића  до 
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раскрснице са ул.Бана Милутина. Од те раскрснице даље ул.Бана Милутина до 
расрснице са ул. Цара Душана даљае улицом Цара Душана до раскрснице са 
ул. Петра Лековић и даље ул. Петар Лековић ка мосту преко бакионичког 
потока. Од моста на бакионичком потоку граница иде бакионичким потоком на 
југ до моста у ул. Књаза Милоша. 
Опис границе ТРЕЋЕ ЗОНЕ: 

Граница треће зоне почиње од раслкрснице у улици  К.Милоша и иде 
улицом између ''Напретка'' и ''Дрине–Копаоник'' на југ до раскрснице са 
планираном саобраћајницом на северној граници комплекса  шумске секције. 
Од те тачке граница иде на запад планираном саобраћајницом до бакионичког 
потока  даље на југ бакионичким потоком до улива у Скрапеж а онда левом 
обалом до моста , од моста прелази на десну обалу  Скрапежа до улива 
драгановачког потока у Скрапеж. Даље граница иде драгановачким потоком на 
југо –запад до старе границе ГУП-а затим старом границом ГУП-а  на југ и тим 
правцем до пресека са улицом Татојевица, потом даље на југ до пресека  са 
Таштипољском улицом а онда даље на запад Таштипољском улицом до 
пресека ове улице са Годовичким путем . Граница даље иде Годовичким путем 
ка југу до границе ГУП-а а онда на запад преко пруге и магистралног пута М5 до 
раскрснице са ул. Браће Мићић, затим улицом Б.Мићић до Бојовог брда 
односно до раскрснице са улицом Јелице Смиљанић и даље улицом 
Ј.Смиљанић до раскрснице  са улицом Радничком и потом Радничком улицом 
до њеног скретања на север од тог места планираним продужетком ове улице 
на запад до пресека са улицом Десимира Смиљанића затим на север улицом 
Д.Смиљанића до раскрснице са улицом Рашљанском , потом Рашљанском 
улицом до њеног пресека са ул. Народних хероја , затим у истом правцу 
планираном улицом до пресека  са улицом Доситеја Обрадовића и даље у 
истом правцу планираном улицом до пресека са ул.Павла Штула, затим улицом 
П.Штула на север до пруге Београд –Бар,затим пругом ка северозападу до 
укрштања пруге  са  железничким потоком , затим граница иде тим потоком 
прелази преко Висибабске улице и иде даље потоком до укрштања са улицом 
Браће Лазић, затим улицом Браће Лазић до границе ГУП-а и даље границом 
ГУП-а која обилази око комплекса Болнице и излази на Савинац укрштајући  се 
при томе са улицом Видосава Марјановића, затим иде ул. В.Марјановића на 
исток до укрштања са интерном саобраћајницом иза Пољопривредне школе, 
потом иде том интерном саобраћајницом на север до комплекса земљишта у 
власништву Пољопривредне школе иде јужном границом тог комплекса на 
запад , затим западномо границом тог комплекса до средине западне границе и 
потом скреће под 90 степени ка западу планираном саобраћајницом 
паралелном улици Прудови средишњим делом потеса Јањића клена до 
границе ГУП-а , затим ул.Миодрага Јоксимовића граница иде на север до 
укрштања са улицом Прудови, даље улицом Прудови на запад до скретања у 
прву саобраћајницу са десне стране паралелно са границом ГУП-а , до границе 
ГУП-а а затим нагло скреће на исток обухватајући стамбено насеље у 
Прудовима и излази на пругу Београд – Бар. Граница потом прелази пругу  и 
иде саобраћајницом иза комплекса предузећа ''Амор'' – северни део 
надвожњака пруге Београд- Бар и даље се укршта са улицом Краља 
Александра пре надвожњака, продужава улицом К.Александра до моста код 
Дома здравља а потом граница наставља реком Скрапеж идући на север ка 
потесу Алексића баре т.ј. граница прелази на планирану саобраћајницу која 
излази у улицу Момчила Тешића , прелази ову улицу  и иде западном страном 
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комплекса стамбеног насеља Котарски грм, обилази са северне стране насеље 
пресеца улицу Господар Јованову  и улази у улицу Мајке Јевросиме и иде том 
улицом до изласка на улицу Војводе Путника, затим улицом В.Путника на север 
до улице Цара Душана, потом улицом Ц. Душана до њеног укрштања са улицом 
Бана Милутина, па улицом Б. Милутина на северо - исток до Бакионичког 
потока и иде даље на југ правцем Бакионичког потока све до моста у улици 
Петра Лековића, обухвата стамбена насеља на северу и улази у улицу Милоша 
Обилића, затим пресеца Бакионичку улицу иде овом улицом ка југу до скретања 
у прву слепу улицу  на левој страни иде том слепом улицом на исток наставља 
њеним замишљеним продужетком т.ј. средином земљишног комплекса 
предузећа ''Радник'' потом скреће под углом од 90  степени у улицу   Браће 
Југовић уз источну границу комплекса ''Радник'' и силази на улицу Књаза 
Милоша.  
Опис границе ЧЕТВРТЕ ЗОНЕ : 
Четврта зона обухвата простор између описане  границе треће зоне и границе 
ГУП-а. 
Опис границе ПЕТЕ ЗОНЕ : 
Пета зона обухвата сеоско подручје које се простире од граница ГУП-а на 
територији општине Пожега. 
 
ПРВА зона је најопремљенија зона у Општини Пожега према критеријумима из 
става 1 овог члана. 
 

Члан 3 
 

Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Пожега и на интернет страни 
општине Пожега. 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Пожега'', а примењује се од 01. јануара 2014. године.  
 

01 Број: 011-26/13 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Драги Ерић, с.р. 
 

 

На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 11. и 38б Закона 
о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), 
члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 38. и 105. Статута општине 
Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине 
Пожега, на седници одржаној дана 01.11.2013.године, донела је  
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ОДЛУКУ 
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

ОПШТИНИ  ПОЖЕГА 
 
 

Члан 1 
Овом одлуком утврђују се стопе 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 – 0.3 %; 
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 + 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 (Општински службени гласник број 8 од 29.12.2006. године).  
 

Ову одлуку објавити 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 2014. 
године.  

 
 

01 Број: 011-27/13 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
      ПРЕДСЕДНИК, 
     Драги Ерић, с.р. 

 

 

       



 16 

 
На основу члана 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник 

РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 
78/2011, 57/2012-УС и 47/2013) и члана 38. и 105. Статута општине Пожега, 
Скупштина општине Пожега (''Службени лист општине Пожега'', бр.2/08, 9/08 и 
3/10), на седници одржаној дана 01.11.2013. године, донела је  

 
 

ОДЛУКУ 
О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА  
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

 
 

Члан 1 
 

Овом одлуком утврђује се висина стопе амортизације за коју се умањује 
вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу за утврђивање 
пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге, на 
непокретностима, осим земљишта, које се налазе на територији општине 
Пожега.  
 

Члан 2 
 

Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке износи 0.8 % годишње, 
применом пропорционалне методе, а највише до 40 %. 

 
Члан 3 

  
Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Пожега и на интернет 

страни општине Пожега. 
 

Члан 4 
  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу општине Пожега, а примењује се од 01. јануара 2014. године.  
 
 
 

03  Број: 011-28/13 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

  Драги Ерић, с.р. 
 

 

 

 

 

 



 17 

 На основу члана 1. став 1. члана 3. став 1. и члана 4. став 2. Закона о 
јавним предузећима („Сл.гл.РС“, бр.119/12), члана 13. став 1. члана 15. и члана 
16. Закона о социјалном становању („Сл.гл.РС“, бр.72/2009),  члана 20. и члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/2007) и  члана 38. и 
105. Статута општине Пожега („Сл.лист општине Пожега“, бр.2/08, 9/08 и 3/10), 
Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана 01.11.2013.године, 
донела је  
 
  

ОДЛУКУ  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
О Д Л У К Е  

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“ 

 
 
 

Члан 1. 
 У уводном делу Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Општинска 
стамбена агенција Пожега“ брише се члан 55. став 1. Закона о јавним 
агенцијама („Сл.гл.РС“, бр.18/05), а додају се члан 13. став 1. и члан 16. Закона 
о социјалном становању („Сл.гл.РС“, бр.72/09). 
  

 
Члан 2. 

У члану 6. Одлуке (послови и делатности): 
- Иза става вођење евиденције корисника станова и пословног простора 
Општине,  додаје се:  

-Обезбеђивање, односно прибављање, управљање и давање у закуп 
станова намењених за социјално становање, као и управљање изградњом 
станова са могућношћу стицања својине путем продаје под непрофитним 
условима.  

 
 

Члан 3. 
 Иза члана 6. Одлуке додаје се нови члан 6 а. , који гласи: 
„Стамбена агенција: 

1) прикупља податке потребне за израду и утврђивање стамбене политике 
локалне самоуправе (снимање и анализа постојећег стамбеног фонда и 
стамбених потреба и др); 

2) управља пројектима изградње станова за социјално становање за 
издавање у закуп на одређено време, без могућности откупа или 
куповине, односно без могућности стицања својине путем куповине; 

3) управља изградњом станова за продају под непрофитним условима и 
уговара продају тих станова; 

4) израђује програме за реализацију утврђене стамбене политике локалне 
самоуправе; 

5) врши управљање у вези са коришћењем и одржавањем станова за 
социјално становање који се издају у закуп ( наплата закупнине, отплате 
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кредита према Агенцији и другим зајмодавцима, организовање послова 
одржавања станова и др.); 

6) обавља послове који се односе на избор станова за социјално 
становање, уговарање закупа и куповине станова, наплата закупнине, у 
сарадњи са инсистуцијама социјалне заштите и органима локалне 
самоуправе; 

7) развија нове програме финансирања социјалног становања и подстиче 
партнерски однос између јавног и приватног сектора у области социјалног 
становања; 

8) стара се да најмање 10% станова намењених за социјално становање 
буде изграђено у складу са стандардима приступачности објеката од 
јавног интереса прописаних прописима који уређују област изградње и 
планирања; 

9) обавља и друге послове у области становања од значаја за општину“. 
 
 

Члан 4. 
              Ова Одлука биће објављена у ''Службеном листу општине Пожега'', и 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
 
 

01 Број: 011-32/13 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
 

    ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                           Драги Ерић, с.р. 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

Садржај:                        Страна 

 

 

- Одлука о допунском буџету општине Пожега за 2013. годину 1 - 5 

- Одлука о збрињавању напуштених и изгубљених животиња 5 - 11 

- Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на 

територији општине Пожега 
12 - 14 

- Одлука о висини стопе пореза на имовину општине Пожега 14 - 15 

- Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза 

на имовину 
16 - 16 

- Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈП ''Оштинска 

стамбена агенција Пожега'' 
17 - 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Пожега 

Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Пожега – Боривоје 

Неоричић 

Штампа: Општинска управа Пожега 

 


