Службени лист
општине Пожега
БРОЈ 5/14, ПОЖЕГА, 27.11.2014. ГОДИНЕ

На основу члана 21. став 7. Закона о приватизацији (''Сл.гласник РС'', бр.
83/14), члана 142. Закона о јавном информисању и медијима (''Сл.гласник РС'', бр.
83/14) и члана 105. Статута општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 2/08,
9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега, на седници од 27.11.2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
о моделу и методу приватизације
Јавног предузећа ''Телевизија Пожега'' Пожега
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се модел и метод приватизације Јавног предузећа
''Телевизија Пожега'' Пожега (у даљем текту: ЈП ''Телевизија Пожега'').
Члан 2.
Приватизација ЈП ''Телевизија Пожега'' се врши моделом продаје капитала
методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем.
Члан 3.
Приватизација ЈП ''Телевизија Пожега'' врши се на начин којим се обезбеђује
континуитет у производњи медијског садржаја од јавног интереса у периоду од пет
година од дана закључивања уговора о продаји капитала.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Пожега''.
01 Број: 011-36/14
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИК,
Драги Ерић, с.р.
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На основу члана 21. став 7. Закона о приватизацији (''Сл.гласник РС'', бр.
83/14), члана 142. Закона о јавном информисању и медијима (''Сл.гласник РС'', бр.
83/14) и члана 105. Статута општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 2/08,
9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега, на седници од 27.11.2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
о моделу и методу приватизације
Јавног информативног предузећа
''Радио Пожега'' Пожега
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се модел и метод приватизације Јавног
информативног предузећа ''Радио Пожега'' Пожега (у даљем текту: ЈИП ''Радио
Пожега'').
Члан 2.
Приватизација ЈИП ''Радио Пожега'' се врши моделом продаје капитала
методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем.
Члан 3.
Приватизација ЈИП ''Радио Пожега'' врши се на начин којим се обезбеђује
континуитет у производњи медијског садржаја од јавног интереса у периоду од пет
година од дана закључивања уговора о продаји капитала.
Члан 4.
Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Пожега''.
01 Број: 011-37/14
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИК,
Драги Ерић, с.р.

На основу члана 6 став: 5 до 7 и члана 7а 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, 47/2013 и 68/14), 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 од 27.11.2014. године, донела је
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ОДЛУКА
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Члан 1
Овим одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. 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 2015. годину на територији општине Пожега износе:
Назив зоне
Група
непокретности
1. Грађевинско
земљиште
2. Пољопривредно
земљиште
3. Шумско
земљиште
4. Станови
5. Куће за
становање
6. Пословне зграде
и други (надземни
и подземни)
грађевински
објекти који служе
за обављање
делатности
7. Гаража и
гаражна места

ПРВА зона

ДРУГА
зона

ТРЕЋА зона

868,45
дин/м2

868,45
дин/м2

60.342,20
дин/м2
*60.000,00
дин/м2

52.599,73
дин/м2
*48.000,00
дин/м2

52.599,73
дин/м2
*36.000,00
дин/м2

*100.000,00
дин/м2

*80.000,00
дин/м2

*22.300,00
дин/м2

*17.840,00
дин/м2

*60.000,00
дин/м2

*13.380,00
дин/м2

ЧЕТВРТА
зона

ПЕТА зона

*36.000,00
дин/м2

721,89
дин/м2
80,26
дин/м2
17,71
дин/м2
52.085,42
дин/м2
21.733,99
дин/м2

*60.000,00
дин/м2

35.760,68
дин/м2

*13.380,00
дин/м2

11.908,04
дин/м2

355,08
дин/м2
17,71
дин/м2
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НАПОМЕНА:
Износи који су означени звездицом нису износи остварени у промету већ
представљају цене метра квадратног непокретности на основу којих је утврђена
пореска основица пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге за
2014. годину а која ће се применити приликом утврђивања пореске основице
пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге за 2015. годину.
Члан 3
Просечне цене непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена
основица пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге а које се
налази у најопремљенијој зони, за одговарајуће непокретности за које у члану 2
Одлуке нису утврђене просечне цене по метру квадратном, за утврђивање пореза
на имовину за 2015. годину на територији општине Пожега износи:
Куће за становање
динара/м2
Пословне зграде и други надземни и подземни грађевински објекти
који служе за обављање делатности:
динара/м2
Гаража и гаражна места
динара/м2

60.000,00
100.000.00
22.300,00

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 2015. године.
01 Број: 011-39/14
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИК,
Драги Ерић, с.р.

На основу члана 34 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, 47/2013 и 68/14) и члана 14. и 105. Статута општине Пожега, Скупштина
општине Пожега, на седници одржаној дана 27.11.2014. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ
НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Члан 1
Овом одлуком уводи се обавеза подношења пореских пријава за
утврђивање пореза на имовину на непокретности које се налазе на територији
општине Пожега.
Члан 2
Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, којима је
пореска обавеза за непокретности које се налазе на територији општине Пожега,
настала до 31. децембра 2014. године, дужни су да од 01. јануара 2015. године до
31. марта 2015. године поднесу пореске пријаве за ту имовину, што укључује и
имовину за коју пореска пријава није поднета и имовину за коју је поднета пореска
пријава до 31. децембра 2014. године.
Пореска пријава из става 1 овог члана подноси се на обрасцу ППИ-2.
Члан 3
Лице из члана 2 став 1 ове одлуке које не поднесе пореску пријаву у складу
са чланом 2 ст. 1 и 2 ове одлуке, казниће се за прекршај новчаном казном од
15.000,00 до 150.000,00 динара, у складу са чланом 180 Закона о пореском
поступку и пореској администрација.
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 2015. године.
01 Број: 011-38/14
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИК,
Драги Ерић, с.р.
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- Одлука о моделу и методу приватизације ЈП ''Телевизија Пожега''
Пожега
- Одлука о моделу и методу приватизације ЈИП ''Радио Пожега''
Пожега
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратоног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2015. годину на територији општине Пожега
- Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање
пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде
пословне књиге, које се налазе на територији општине Пожега

1 -

1

2 -

2

2 -

4

4 -
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Издавач: Скупштина општине Пожега
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Пожега – Боривоје Неоричић
Штампа: Општинска управа Пожега
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