Службени лист
општине Пожега
БРОЈ 5/18, ПОЖЕГА 03.07.2018. 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 28.06.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2018.ГОДИНУ

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету општине Пожега за 2018. годину мења се и
гласи:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени по
основу продаје нефинансијске имовине
907.086.083 динара
1. средства из буџета
892.344.083 динара
2. додатни приходи
14.742.000 динара
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
943.689.083 динара
1. расходи и издаци из буџета
928.947.083 динара
2. расходи и издаци из додатних прихода 14.742.000 динара
Буџетски суфицит-дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика)
Укупни фискални суфицит-дефицит
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
и задуживања
Пренети вишак прихода
Издаци за набавку финансијске имовине и
отплату главнице дуга

-36.603.000 динара
0 динара
-36.603.000 динара

15.000.000 динара
37.427.000 динара
15.824.000 динара
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Нето финансирање

36.603.000 динара

Члан 2.
Члан 2. Одлуке о допунском буџету општине Пожега за 2018. годину
мења се и гласи:
Приходи и примања и расходи и издаци остварени по основу продаје
нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и
примања, расхода и издатака:

1.

Економска
класификација
2.

Средства из
буџета
3.

А.РАЧУН
ПРИХОДА
И
ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ

7+8

907.086.083

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући приходи:
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак,добит и капиталне добитке
1.2. Порез на фонд зарада
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге
1.5. Други порези
2. Непорески приходи, од чега:
2.1. Приходи од имовине
2.2. Приходи од продаје добара и услуга

7
71
711
712
713
714
716
74
741
742

901.343.083
507.161.000
351.050.000
5.000
116.691.000
17.415.000
22.000.000
115.059.000
14.200.000
67.649.000

од тога:сопствени приходи индирект.буџ.корисника

2.3. Новчане казне
2.4 Капитални добровољни трансфери
2.5. Мешовити и неодређени приходи
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
4. Донације

5.959.000

743
744
745
771+772
731+732

10.210.000
5.000.000
18.000.000
100.000
12.896.000

Донације индиректних буџетских корисника

5. Трансфери

0

733

од тога:трансфери од др. нивоа власти индир.корисн.

6. Примања од продаје нефинансијске имовине

266.127.083
3.540.000
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од тога:примања од продаје неф.имовине индир.корисн.

5.743.000
5.243.000

II УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ

4+5

943.689.083

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући расходи:
1. Расходи за запослене

4
41

728.199.600
195.822.000

од тога из средстава индиректних буџ.корисника

2. Коришћење услуга и роба

3.700.000

42

од тога из средстава индиректних буџ.корисника

3. Отплата камата

274.623.631
3.709.000

44

1.180.000
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4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи

45
47
48+49

од тога из средстава индиректних буџ.корисника

7. Трансфери

10.000

46

од тога из средстава индиректних буџ.корисника

8. Издаци за нефинансијску имовину

133.800.704
5.743.000

5

од тога из средстава индиректних буџ.корисника

III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)

26.110.000
25.508.000
71.155.265

215.489.483
1.580.000

(7+8)-(4+5)

-36.603.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ
V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања од домаћих задуживања
2. Примања од иностраног задуживања
VI НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ
VII НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VI-VII-VIII= -III)

92
91
911
912
3
62
61
611
612

0
15.000.000
15.000.000
0
37.427.000
6.104.000
9.720.000
9.720.000
0
36.603.000

Члан 3.
У члану 22. – ПРИХОДИ у Билансу прихода и расхода врше се следеће
измене:
-321310 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ
„17.937.000“ замењује се износом „37.427.000“;
-713120 Порез на имовину износ „115.000.000“ замењује се износом
„103.290.000“;
-733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
општина износ „243.110.000“ замењује се износом „251.210.000“.
Члан 4.
У члану 22. – РАСХОДИ у Билансу прихода и расхода врше се следеће
измене:
-414 Социјална давања запосленим износ „1.596.000“ замењује се
износом „1.556.000“;
-415000 Накнаде за запослене износ „1.240.000“ замењује се износом
„1.320.000“;
-422000 Трошкови путовања износ „19.283.000“ замењује се износом
„28.283.000“;
-423000 Услуге по уговору износ „61.804.453“ замењује се износом
„62.794.453“;
-424000 Специјализоване услуге износ „84.591.000“ замењује се износом
„52.591.000“;
-425000 Текуће поправке и одржавање износ „57.582.500“ замењује се
износом „60.982.500“;
-451000 Субвенције износ „25.410.000“ замењује се износом „26.010.000“;
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-463000 Донације и трансфери износ „104.302.704“ замењује се износом
„112.302.704“;
-472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „14.398.000“
замењује се износом „25.508.000“;
-481000 Дотације невладиним организацијама износ „32.880.000“
замењује се износом „36.380.000“;
-483000 Новчане казне и пенали по решењу судова износ „9.250.000“
замењује се износом „15.250.000“;
-484000 Накнада штете услед елементарних непогода износ „4.000.000“
замењује се износом „10.000.000“;
-499000 Средства резерве-текућа износ „3.862.723“ замењује се износом
„4.362.723“;
-511000 Зграде и грађевински објекти износ „208.626.583“ замењује се
износом „205.306.583“;
-512000 Машине и опрема износ „6.043.900“ замењује се износом
„8.103.900“.
Члан 5.
У Посебном делу буџета врше се следеће измене:
-функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту,
програм 0901 Социјална и дечја заштита, програмска активност 0001 Социјалне
помоћи, позиција 16, економска класификација 472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета износ „12.098.000“ замењује се износом „23.208.000“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, пројекат
0017 Трошкови ликвидације предузећа и установа, позиција 21, економска
класификација 423 Услуге по уговору износ „3.060.343“ замењује се износом
„4.260.343“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа,
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, позиција 30, економска класификација 424 Специјализоване услуге
износ “2.000.000“ замењује се износом „4.000.000“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа,
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, позиција 35, економска класификација 483 Новчане казне и пенали по
решењу судова износ “9.000.000“ замењује се износом „15.000.000“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа,
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, позиција 36, економска класификација 484 Накнада штете услед
елементарних непогода износ “4.000.000“ замењује се износом „5.000.000“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа,
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, позиција 38, економска класификација 512 Машине и опрема износ
“1.300.000“ замењује се износом „1.700.000“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа,
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, позиција 39, економска класификација 499 Текућа буџетска резерва
износ „3.862.723“ замењује се износом „4.362.723“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа,
програмска активност 0014 Ванредне ситуације, позиција 40, економска
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класификација 484 Накнада штете услед елементарних непогода додаје се
износ “5.000.000“;
-функција 421 Пољопривреда, програм 0101 Развој пољопривреде,
програмска активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у
локалној заједници, позиција 54, економска класификација 451 Субвенције,
износ „10.150.000“ замењује се износом „10.750.000“;
-функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Организација саобраћаја
и саобраћајна инфраструктура, програмска активност 0002 Одржавање
саобраћајне инфраструтуре“, позиција 55, економска класификација 425 Текуће
поправке и одржавање износ “32.000.000“ замењује се износом „36.590.000“;
-функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Организација саобраћаја
и саобраћајна инфраструктура, програмска активност 0002 Одржавање
саобраћајне инфраструтуре“, позиција 57, економска класификација 511 Зграде
и грађевински објекти износ “25.000.000“ замењује се износом „18.300.000“;
-функција 452 Водени саобраћај, програм 1102 Комуналне делатности,
програмске активност 0009 Остале комуналне услуге, позиција 59, економска
класификација 424 Специјализоване услуге износ „35.000.000“ брише се;
-функција 510 Управљање отпадом, програм 0401 Заштита животне
средине, програмска активност 0005 Управљање комуналним отпадом, позиција
70, економска класификација 424 Специјализоване услуге износ „3.726.000“
замењује се износом „4.726.000“;
-функција 610 Стамбени развој, програм 0602 Локална самоуправа,
пројекат 0018 Реконструкција фасада зграда на подручју града, позиција 75,
економска класификација 423 Услуге по уговору износ „2.000.000“ брише се;
-функција 810 Услуге рекреације и спорта, програм 1301Развој спорта и
омладине, програмска активност 0001 Подршка локалним спортским
организацијама, позиција 83-1, економска класификација 481 Дотације
невладиним организацијама износ „550.000“ замењује се износом „4.050.000“;
-функција 830 Услуге емитовања и издаваштва, програм 1201 Развој
културе, програмска активност 0004 Остваривање и унапређење јавног
интереса у области јавног информисања, позиција 88, економска класификација
423 услуге по уговору износ „1.540.000“ замењује се износом „1.940.000“;
-функција 912 Основно образовање , програм 2002 Основно образовање,
пројекат „Реконструкција крова на старој школи Петар Лековић“, позиција 92-1,
економска класификација 463 Донације и трансфери додаје се износ
„2.500.000“;
-функција 912 Основно образовање , програм 2002 Основно образовање,
програмска активност 0001 Функционисање основних школа, позиција 93,
економска класификација 463 Донације и трансфери износ „43.057.000“
замењује се износом „44.057.000“;
-функција 912 Основно образовање, програм 0602 Локална самоуправа,
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, позиција 94, економска класификација 422 Трошкови путовања износ
“14.819.000“ замењује се износом „23.319.000“;
-функција 915 Специјално основно образовање , програм 2002 Основно
образовање, програмска активност 0001 Функционисање основних школа,
позиција 95, економска класификација 422 Трошкови путовања
износ
„2.750.000“ замењује се износом „3.250.000“;
-функција 920 Средње образовање , програм 2003 Средње образовање,
програмска активност 0001 Функционисање средњих школа, позиција 96,
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економска класификација 463 Донације и трансфери износ „41.506.704“
замењује се износом „46.006.704“;
-Глава
3.2
Спортско-културни
центар,
функција
860
Рекреација,спорт,култура и вере, програм 1201 Развој културе, пројекат
„Реконструкција и адаптација зграде Спортско културног центра“, позиција 134,
економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти додаје се износ
„4.200.000“;
-Глава
3.2
Спортско-културни
центар,
функција
860
Рекреација,спорт,култура и вере, програм 1201 Развој културе, програмска
активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 138,
економска класификација 414 Социјална давања запосленим износ „231.000“
замењује се износом „191.000“;
-Глава
3.2
Спортско-културни
центар,
функција
860
Рекреација,спорт,култура и вере, програм 1201 Развој културе, програмска
активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 139,
економска класификација 415 Накнаде за запослене износ „100.000“ замењује
се износом „180.000“;
-Глава
3.2
Спортско-културни
центар,
функција
860
Рекреација,спорт,култура и вере, програм 1201 Развој културе, програмска
активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 143,
економска класификација 423 Услуге по уговору износ „729.000“ замењује се
износом „1.119.000“;
-Глава
3.2
Спортско-културни
центар,
функција
860
Рекреација,спорт,култура и вере, програм 1201 Развој културе, програмска
активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 144,
економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „570.000“
замењује се износом „1.000.000“;
-Глава
3.2
Спортско-културни
центар,
функција
860
Рекреација,спорт,култура и вере, програм 1201 Развој културе, програмска
активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 148,
економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „1.520.000“
замењује се износом „700.000“;
-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм
2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање
предшколских установа, позиција 171, економска класификација 425 Текуће
поправке и одржавање износ „3.510.000“ замењује се износом „1.890.000“;
-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм
2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање
предшколских установа, позиција 175, економска класификација 512 Машине и
опрема износ „1.500.000“ замењује се износом „3.120.000“;
-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502
Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде,
позиција 189, економска класификација 423 Услуге по уговору износ „1.853.100“
замењује се износом „2.853.100“;
-раздео 5.Општинско правобранилаштво, функција 130 Опште услуге,
програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0004 Општинско
правобранилаштво, позиција 214, економска класификација 512 Машине и
опрема износ „10.000“ замењује се износом „50.000“.
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Члан 6.
Изменама у члану 1.и 2. 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 011-34/18 од 28.06.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Председник,
Зорица Митровић, с.р.
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/2007) , члана 77. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“ број 54/09…101/12,108/13,142/14,103/15) и члана 14. и
105. Статута општине Пожега («Службени лист општине Пожега» број 2/08), а
на предлог председника општине Пожега, Скупштина општине Пожега, на
седници одржаној дана 28.06.2018.године, донела је
О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У консолидованом завршном рачуну општине Пожега за 2017. годину,у
Билансу стања на дан 31. децембра 2017. године утврђена је укупна актива у
износу од 1.292.789.000,00 динара и укупна пасива у износу од 1.292.789.000,00
динара, и то:
АКТИВА:
- 011000
427.541.000
- 013000
5.425.000
- 014000
19.851.000
- 015000
239.806.000
- 016000
8.442.000

некретнине и опрема
драгоцености
природна имовина
нефинансијска имовина у припреми и аванси
нематеријална имовина
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- 022000
37.000
- 111000
480.042.000
- 121000
52.812.000
- 122000
7.502.000
- 123000
2.530.000
- 131000
48.801.000
1.292.789.000

залихе ситног инвентара
дугорочна домаћа финансијска имовина
новчана

сред.,пл.

метали

и

хартије

од

вредности

краткорочна потраживања
краткорочни пласмани
АВР
СВЕГА АКТИВА:

ПАСИВА:
- 211000
домаће дугорочне обавезе
45.115.000
- 221000
домаће краткорочне обавезе
400.000
- 231000
обавезе за плате и додатке
179.000
- 234000
обав. по основу соц. допр. на терет посл.
32.000
- 236000
обавезе по осн.соц.помоћи запосленим
449.000
- 237000
сл.путовања и услуге по уговору
726.000
- 245000
обавезе за остале расходе
783.000
- 252000
обавезе према добављачима
46.232.000
- 291000
ПВР
10.032.000
- 311000
капитал
1.136.029.000
- 321121
вишак прихода – суфицит
12.378.000
- 321311
нераспор.
вишак
прихода
из
ранијих
40.434.000
СВЕГА ПАСИВА:
1.292.789.000

година

Члан 2.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.јануара до 31. децембра
2017. године утврђени су:
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена
по основу продаје нефинансијске имовине
797.744.000
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2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
851.777.000
3. Мањак прихода и примања- дефицит (2-1)
54.033.000
4. Кориговање мањка прихода:
115.394.000
-део нераспоређеног вишка прихода
и примања из ранијих година који је коришћен
за покриће расх. и издатака текуће године 70.385.000
- износ расхода и издатака за нефинанс.имовину
финансираних из кредита
45.009.000

5.
8.558.000

Покриће

изврш.

издатака

из

- утрошена средства текућих прихода
и примања од продаје неф.имовине
за набавку финансијске имовине

текућих

прих.

и

примања

8.558.000

Вишак прихода и примања –суфицит
52.803.000
Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака:
- 710000 порези
472.063.000
- 730000 донације и трансфери
252.676.000
- 740000 други приходи
68.564.000
- 770000 меморандумске ставке
2.579.000
- 810000 примања од продаје основних средстава
1.862.000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:
797.744.000
- 410000 расходи за запослене
173.168.000
- 420000 коришћење услуга и роба
284.486.000
- 440000 отплата камата
205.000
- 450000 субвенције
59.684.000
- 460000 донације,дотације и трансфери
110.553.000
- 470000 социјално осигурање и социјална заштита
12.881.000
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- 480000 остали расходи
68.005.000
- 510000 основна средства
140.912.000
- 540000 природна имовина
1.883.000
УКУПНИ РАСХОДИ:
851.777.000

Члан 3.
Остварена примања од продаје финансијске имовине и задуживања и
издаци за набавку финансијске имовине и отплату кредита остварени су у
укупном износу од 36.401.000,00 и то:
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
II ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања од домаћих задуживања
2. Примања од иностраног задуживања
УКУПНО I+ II
III НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
IV ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
УКУПНО III + IV
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+ II - III - IV =-V)

92
91
911
912
62
61
611
612

45.009.000
45.009.000
45.009.000
8.558.000
8.558.000
-36.451.000

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату кредита извршени су у
укупном износу од 8.558.000, а односе се на учешће у капиталу ЈП „Рзав“ по
основу финасирања акумулације „Сврачково“ 7.122.000,00 динара и
ЈКП“Дубоко“ Ужице 1.436.000,00 динара.
Члан 4.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит консолидованог биланса
прихода и расхода буџета општине Пожега из члана 2.ове Одлуке, у износу од
52.803.000 динара састоји се из:
-дела вишка прихода и примања наменски опредељених у наредну
годину у износу од 38.393.000,00 динара,
-нераспоређеног дела вишка прихода и примања за пренос у наредну
годину 14.410.000,00 динара.
Члан 5.
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит биланса прихода и
расхода буџета општине Пожега износи 54.033.000 динараа, а утрошена
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средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за
набавку финансијске имовине износе 8.558.000,00 динара.
Покриће буџетског дефицита у износу од 54.033.000 динара и извршених
издатака за набавку финнасијске имовине у износу од 8.558.000 динара
извршено је из дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година у износу од 54.033.000 динара и утрошених средстава текућих прихода и
примања у износу од 8.558.000,00 динара.
Остварени вишак прихода и примања-суфицит износи 52.803.000,00
динара.
Члан 6.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2017. године утврђена су укупна примања у износу од
46.871.000 динара и укупни издаци у износу од 151.353.000 динара. Мањак
примања износи 104.482.000 динара.
Структура примања:
- 810000 примања од продаје основних средстава
1.862.000
- 910000 примања од задуживања
45.009.000
СВЕГА:
46.871.000
Структура издатака:
- 510000 основна средства
140.912.000
- 540000 природна имовина
1.883.000
- 620000 набавка финансијске имовине
8.558.000
СВЕГА:
151.353.000
Мањак примања
104.482.000
Члан 7.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31.
децембра 2017. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од
842.753.000 динара, укупни новчани одливи у износу од 860.335.000 динара и
мањак новчаних прилива у износу од 17.582.000 динара.
Структура новчаних прилива:
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- 710000 порези
472.063.000
- 730000 донације и трансфери
252.676.000
- 740000 други приходи
68.564.000
- 770000 меморандумске ставке
2.579.000
- 810000 примања од продаје основних средстава
1.862.000
- 910000 примања од задуживања
45.009.000
СВЕГА НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:
842.753.000
Структура новчаних одлива:
- 410000 расходи за запослене
173.168.000
- 420000 коришћење услуга и роба
284.486.000
- 440000 отплата камата
205.000
- 450000 субвенције
59.684.000
- 460000 донације и трансфери
110.553.000
- 470000 права из социјалног осигурања
12.881.000
- 480000 остали расходи
68.005.000
- 510000 основна средства
140.912.000
- 540000 природна имовина
1.883.000
- 620000 набавка финансијске имовине
8.558.000
СВЕГА НОВЧАНИ ОДЛИВИ:
860.335.000
Мањак новчаних прилива
17.582.000
Салдо готовине на почетку године
70.385.000
Кориговани приливи
842.753.000
Кориговани одливи
860.335.000

12

Салдо готовине на крају године
52.803.000
Члан 8.
Укупно извршене отплате по основу кредита у 2017. години износе
205.000 динара, и то:
укупно
буџет
остали
Отплата главнице
0
0
Отплата камата
205.000
205.000
УКУПНО:
205.000
205.000
Члан 9.
Извештај о оствареним одступањима даје се на позицијама до којих је
дошло до значајнијих одступања од планираних расхода у већим износима:
- раздео 3. Општинска управа, функција 090 Социјална заштита
некласификована на другом месту, Програм 0901 Социјална и дечја заштита,
Програмска активност 0001 Социјалне помоћи, економска класификација 472
реализована је са 75% од планираног износа, а до оступања је дошло због
нереализованих наменских средстава за избегла и расељена лица за
адаптацију стамбених објеката у износу од 2.897.495,00 дин и за превоз
социјално угрожене деце 835.100,00 дин;
-раздео 3. Општинска управа, функција 130 Опште услуге, Програм 0602
Локална самоуправа, Програмска активност 0001 Функционисање локалне
самоуправе, економска класификација 512 Машине и опрема реализован је са
82% од планираног износа. До одступања је дошло због нереализованих
расхода за набавку разгласне опреме;
-раздео 3. Општинска управа, функција 360 Јавни ред и безбедност
некласификована на другом месту, Програм 0701 Путна инфраструктура,
Програмска активност 0005 Унапређење саобраћаја на путевима, реализована
је са 17,02%. Планирано је 5.850.000,00 динара,а реализовано 995.870,00
динара. У оквиру наведеног пројекта реализовано је само набавка опреме за
опремање саобраћајне полиције на економској класификацији 512, а средства
на економским класификацијама 423, 424 и 511 нису реализована.
Нереализована средства се односе на расходе за рад тела за координацију,
превентивно промотивне активности и изградњу аутобуских стајалишта;
- раздео 3. Општинска управа, функција 421 Пољопривреда, Програм 0101
Развој пољопривреде, Пројекат 0004 Изградња мини млекаре, економска
класификација 511 Зграде и грађевински објекти реализована је са 54% од
планираног износа, а до одступања је дошло због застоја у динамици
реализације пројекта.Неизвршене обавезе пренете су у наредну годину;
- раздео 3. Општинска управа, функција 451 Друмски саобраћај, Програм 0701
Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност
0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре, економска класификација 511
Зграде и грађевински објекти реализована је са 48% од планираног износа.
Средства су планирана у износу од 68.200.000,00 динара, а односе се на
кредитна средства од 60.000.000,00 динара и на средства буџета од
8.200.000,00 динара за плаћања ПДВ-а за изведене радове. Утрошак средстава
планиран је за изгрдању и реконструкцију путне инфраструктуре на сеоским
подручјима. До одступања је дошло због застоја у динамици извођења радова.
Реализација наведеног пројекта извршиће се током 2018. године;
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- раздео 3. Општинска управа, функција 510 Управљање отпадом, Програм
0601 Комунална делатност, Програмска активност 0003 Одржавање депонија,
економска класификација 621 Набавка домаће финансијске имовине
реализована је са 29%.
- раздео 3. Општинска управа, глава 3.2 Културни центар, функција 820 Услуге
културе, програм 1201 Развој културе, пројекат 0018 Годишњи програм градске
галерије Пожега, извршена су средства у укупном износу од 322.513,50 динара.
Средства за реализацију овог пројекта добијена су из републичког буџета у
износу од 600.000,00 динара. Неутрошена средства у износу од 277.486,50
динара враћена су у републички буџет.
- раздео 3.Општинска управа, глава 3.3 Дечји вртић, функција 911 Предшколско
образовање, Програм 2001 Предшколско васпитање, Програмска активност
0001 Функционисање предшколских установа, економска класификација 414
Социјална давања запосленим реализована је са 74% због неутрошених
средстава за програм рационализације запослених.
- раздео 3.Општинска управа, глава 3.3 Дечји вртић, функција 911
Предшколско образовање, Програм 2001 Предшколско васпитање, Програмска
активност
0001
Функционисање
предшколских
установа,
економска
класификација 426 Материјал извршена је са 81% .До одступања је дошло због
нереализованих средстава сопствених прихода у планираном износу.
- раздео 3.Општинска управа, глава 3.3 Дечји вртић, функција 911 Предшколско
образовање, Програм 2001 Предшколско васпитање, Програмска активност
0001 Функционисање предшколских установа, економска класификација 512
Машине и опрема извршена је са 68%. До одступања је дошло због
нереализованих средстава сопствених прихода у планираном износу.
-

раздео 4.Скупштина општине, функција 110 Извршни и законодавни
органи, Програм 2101 Политички систем локалне самоуправе,
Програмска активност 0001 Функционисање Скупштине, економска
класификација 423 Услуге по уговору реализована су са 62%.
Нереализована средства се односе на трошкове репрезентације и
накнада за рад скупштинских савета и комисија.

Члан 10.
Средства текуће буџетске резерве буџета општине Пожега за 2017.
годину распоређивана су решењима извршног органа за непланиране и
недовољно планиране расходе, у укупном износу од 4.799.385,00 динара, а
коришћена за следеће намене:
Раздео
1-Председник
3-Опш.управа

Глава
0
0
0

Функц. Конто
Назив
110
414 Социјална давања запосл
090
472 Накнаде за соц.заштиту
130
414 Социјална давања запосл
416 Награде,бонуси и ост.расх.
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
426 Материјал
465 Остале дотације
485 Накнада штете

Износ
95.189,00
321.295,00
37.691,00
43.693,00
111.291,00
744.086,00
38.810,00
278.060,00
22.909,00
68.621,00
14

0
0
0
0
0
0

4-Скупштина

0

451
474
810
820
915
920
820
820
820
911
160
110

5-Опш.правоб

0

130

3.1 Библ.
3.2 К.цент
3.4 Вртић
3.7 Мес.зај

512
425
511
481
481
422
463
416
414
423
424
512
414
422
416

Машине и опрема
Текуће поправке
Зграде и грађ.објекти
Дотације невлад.организац.
Дотације невлад.организац.
Трошкови путовања
Донације и трансфери
Награде,бонуси и ост.расх.
Социјална давања запосл
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Машине и опрема
Социјална давања запосл
Трошкови путовања
Награде,бонуси и ост.расх.

440.384,00
179.200,00
100.000,00
650.000,00
200.000,00
48.870,00
333.852,00
21.664,00
8.188,00
961.000,00
1.998,00
21.247,00
41.531,00
26.467,00
3.339,00

УКУПНО: 4.799.385,00
Члан 11.
У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, решењима извршног
органа у 2017. години у текућу буџетску резерву пренета су средства у укупном
износу од 15.507.078,00 динара са следећих позиција:
Раздео
3-Опш.управа

Глава
0

Функц. Конто
Назив
130
411 Плате и додаци запослен
512 Машине и опрема
451
511 Зграде и грађевински објек
630
621 Набавка дом.фин.имовине
3.2 К.цент
820
421 Стални трошкови
3.7 Мес.зај
160
425 Текуће поправке и одржав
483 Новчане казне

Износ
11.461,00
2.689.783,00
1.220.000,00
2.685.462,00
170.895,00
8.358.000,00
371.477,00

УКУПНО: 15.507.078,00

Средства из става 1. овог члана распоређивана су решењима извршног
органа, а коришћена за следеће намене:
Раздео
3-Опш.управа

Глава
0
0

0
0

Функц. Конто
Назив
090
472 Накнаде за соц.заштиту
130
423 Услуге по уговору
483 Новчане казне
511 Зграде и грађевински обј.
451
425 Текуће поправке и одржав
474
423 Услуге по уговору

Износ
62.500,00
1.220.000,00
371.477,00
2.000.000,00
11.043.462,00
61.768,00
15

0
3.2 К.цент
3.4 Вртић

5-Опш.правоб

0

912
820
911
130

511
463
424
411
415
411
465

Зграде и грађевински обј.
Донације и трансфери
Специјализоване услуге
Плате и додаци запослен
Накнаде за запослене
Плате и додаци запослен
Остале дотације

405.374,00
130.596,00
170.895,00
567,00
1.000,00
10.894,00
28.545,00

УКУПНО: 15.507.078,00

Члан 12.
Средства сталне буџетске резерве буџета општине Пожега за 2017.
годину распоређивана су решењима извршног органа у укупном износу од
1.240.000,00 динара, а коришћена за следеће намене:
- раздео 3.функција 130. конто 484 Накнада штете
1.240.000,00
УКУПНО СТАЛНА РЕЗЕРВА:
1.240.000,00
Члан 13.
У 2017. години укупно је остварено 89.115.043,03 динара наменских
средстава. У следећој табели дајемо преглед утрошка ових средстава:
намена
Наменски трансфер за социјалну
заштиту (добијено од Министарства за рад,

износ дин

утрошено
дин

за пренос у
2018.год.

4.283.396,37

4.283.396,37

0

498.084,00

498.084,00

0

12.500,00

12.500,00

0

21.258,00

21.258,00

0

322.513,50

322.513,50

0

5.567.150,00

5.567.150,00

запошљавање
и
социјлану
политику,
а
реализовано преко Општинске управе за личне
пратиоце

Пројекат “Унапређење библиотечких
услуга“ (добијено од Министарства културе, а
реализовано преко Народне библиотеке)

Трошкови превоза на службени пут у
иностранство (добијено од Министарства
културе,
а
библиотеке)

реализовано

преко

Народне

Трошкови превоза на службени пут у
иностранство (добијено од Министарства
културе,
а
библиотеке)

реализовано

преко

Народне

Пројекат “Годишњи програм градске
галерије Пожега“ (добијено од Министарства
културе,а реализовано преко Културног центра)

Средства за реконструкцију атарских
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путева

(добијено од Републичког
реализовано преко Општинске управе)

буџета,

Средства за испитивање плодности
земљишта (добијено од Републичког буџета,

0
552.457,50

552.457,50
0

реализовано преко Општинске управе)

Средства за избегла и расељена лица
(добијено
од
Комесаријата
за
избеглице
5.420.065,20 дин 30.11.2016. Реализовано преко
Општинске управе у 2017.години 2.409.732,70 дин)

3.010.332,50

0

3.010.332,50

45.008.876,87

28.069.409,35

16.939.467,52

996.964,60

0

996.964,60

7.836.357,15

4.745.870,00

3.090.487,15

6.630.069,44

6.630.069,44

0

11.377.083,10

0

11.377.083,10

2.998.000,00

0

2.998.000,00

89.115.043,03

50.702.708,16

38.412.334,87

Средства из кредита за реконструкцију
путева у сеоским МЗ (средства повучена по
уговору о кредиту са банком Интеса)

Средства за ПДВ за радове на школи
„Е.Остојић“ и на Краваричкој реци
(средства добијена из републичког буџета у
децембру 2017.године)

Средства од новчаних казни у
саобраћају (утрошено 3.750.000,00 за
одржавање путева и 995.870,00 за безбедност
саобраћаја)

Средства грађана за изградњу сеоских
водовода (уплаћено на рачун 744250
Капитални трансфери од физичких и правних
лица)

Средства на подрачуну Општинске
управе –„Мартовске поплаве 2016“
Наменска средства индиректних
корисника

Члан 14.
Завршни рачун буџета општине Пожега за 2017.годину са свим својим
прилозима и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пожега за 2017.
годину саставни је део ове Одлуке.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу
општине Пожега».
01 број 011-25/18 од 28.06.2018. године
Скупштина општине Пожега

Председник,
Зорица Митровић, с.р.
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На основу члана 99 и 146 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број 47/03 и 34/06), члана 20 став 1 тачка 5) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 14 став 2 тачка 6), члана 38 став 1 тачка
7) и члана 105 Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/08,
9/08, 3/10 и 8/15) Скупштина општине Пожега на седници одржаној 28.06.2018. године
донела је

ОДЛУКУ
о постављању мањих монтажних објеката у пословне сврхе
на површинама јавне намене у општини Пожега
I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се уређују услови за постављање, коришћење и уклањање мањих монтажних
објеката, у пословне сврхе, на површинама јавне намене на територији општине Пожега.
Члан 2.
Изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
1. "мањи монтажни објекти" су објекти привременог карактера који се користе за
обављање пословних делатности, израђени као готови типски објекти, монтажнодемонтажни објекти састављени од више делова и склопивих готових елемената, или
као покретни објекти;
2. "киоск" је мањи монтажни објекат, као готов типски објекат површине до 40м2, или
монтажно-демонтажни објект површине до 150м2, који служи за обављање делатности
продаје робе или пружањa услуга;
3. "рекламни пано" је мањи монтажни објекат (билборд, светлећа реклама, пано и сл.)
који се поставља ради пружања услуга рекламирања и јавног оглашавања;
4. „башта угоститељског објекта“ је мањи монтажни објекат који се поставља испред
угоститељског објекта и у функцији је обављања угоститељске делатности. Moжe
постојати као летња или зимскa бaштa;
5. „покретни објекти“ су мањи монтажни објекти који могу лако мењати локације, као
што су покретне тезге (који су намењени продаји разноврсне робе), фрижидери (за
продају сладоледа, пића и сл.), и други (за прављење и продају кокица, и сл.);
6. „површина јавне намене“ је простор на територији општине Пожега, одређен овом
Одлуком, који обухвата јавне површине као што су јавне саобраћајнице (улице, тргови,
пешачке зоне, и сл), јавне зелене површине (паркови, скверови, и сл.) и друге слoбoдне
пoвршине кoje су у рeжиму jaвнoг кoришћeњa и у jaвнoj свojини, дo привoђeњa нaмeни,
у склaду сa плaнским дoкумeнтoм, као и друге површине које чине слободне површине
грaђeвинскe пaрцeлe oбjeкaтa jaвнe нaмeнe, слободне површине грaђeвинскe пaрцeлe
oбjeкaтa друге нaмeнe и нeизгрaђeнo грaђeвинскo зeмљиштe дo привoђeњa нaмeни, у
склaду сa плaнским дoкумeнтoм.
7.
Члан 3.
Прилог и саставни део ове одлуке чини План, који се састоји од текстуалног и графичког дела.
Текстуалним делом Плана се ближе уређују обавезни услови за постављање мањих монтажних
објеката на територији општине Пожега, у пословне сврхе, и то:
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1. локације на површинама јавне намене на којима је дозвољено постављање киоска,
рекламних паноа и покретних објеката, уз детаљан опис локације и навођење
катастарске парцеле;
2. урбанистички и технички услови за постављање мањих монтажних објеката свих врста
(удаљеност од саобраћајнице, дозвољена заузетост тротоара, удаљеност од шахтова,
дрвећа и других фиксираних предмета, и сл.);
3. уопштени опис спољашњег изгледа и материјал од којег може бити изграђен, димензије
и намена свих мањих монтажних објеката;
4. највећа дозвољена површина коју мањи монтажни објекат на свакој појединачној
локацији може да заузима, заједно са припадајућим покретним објектима (ако је
дозвољено заједничко постављање на истој локацији), укључујући и простор намењен
за приступ и коришћење објекта;
5. други услови за постављање мањих монтажних објеката.
Графичким делом Плана приказана је свака локација, са потребним графичким прилозима и
другим подацима од значаја за припремање техничке документације потребне за постављање
објеката.
Члан 4.
Мање монтажне објекте на територији општине Пожега, ради обављања пословне делатности,
могу постављати домаћа правна лица и физичка лица која обављају регистровану делатност предузетници, регистрована у складу са законом у активном статусу, на закупљеним
локацијама, односно испред објеката у којима обављају своју пословну делатност, по добијању
одобрења за постављање објекта у поступку порписаном овом одлуком.
Одобрење за постављање мањег монтажног објекта се не може преносити на треће лице без
изричите сагласности Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте Општинске
управе Пожега (у даљем тексту Одељење).
Постављање објекта на терену се може извршити тек након што општински орган надлежан за
послове инвестиција, јавних набавки и развојних пројеката, на основу правноснажне одлуке о
давању одобрења за постављање објекта, изврши обележавање, о чему ће бити сачињен посебан
записник.
Члан 5.
Надлежност за издавање одобрења за постављање мањих монтажних објеката је у надлежности
Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте.
Против одлуке Одељења у поступку издавања одобрења за закуп појединих локација за
постављање мањих монтажних објеката подносилац захтева може изјавити жалбу Општинском
већу општине Пожега, у року од осам дана од дана достављања писменог отправка одлуке.
Одлука Општинског већа по жалби подносиоца захтева је коначна.
На поступак издавања одобрења се сходно примењује закон којим је регулисан управни
поступак.
По један примерак одобрења се доставља подносиоцу захтева, општинској комуналној
инспекцији и општинском органу за утврђивање и наплату јавних прихода.
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II
ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА, РЕКЛАМНИХ ПАНОА И ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 6.
Одобрење за постављање киоска, рекламног паноа и покретног објекта се издаје закупцу
локације, у року од осам дана од дана закључења уговора о закупу локације и добијања
сагласности општинског правобранилаштва на закључен уговор, на перид за који је закључен
уговор о закупу локације.
Уколико уговор о закупу локације није закључило Одељење, издавање одобрења за постављање
се издаје по захтеву закупца локације, у року од осам дана од дана подношења уредног захтева.
Обавезан прилог захтева из става 2. овог члана је уговор о закупу локације, са сагласношћу
општинског правобранилаштва.
У случају из става 2. овог члана, уколико установи да уговор о закупу локације закључен у
складу са одредбама ове одлуке, Одељење ће одбити захтев за издавање одобрења.
Одељење ће ставити ван снаге издато одобрење уколико уговор о закупу престане да производи
правно дејство из било ког разлога пре истека рока на који је одобрење издато, као и уколико се
одлуком надлежног органа општине Пожега промени намена локације за коју је одобрење
издато.
За постављање киоска, рекламног паноа и покретног објекта не плаћа се локална комунална
такса, већ само накнада за закуп локације општини Пожега, у складу са овом одлуком.
Члан 7.
Уговор о закупу појединачних локација предвиђених за постављање киоска, рекламних паноа
или покретних објеката се закључује са понуђачем који је понудио најбољу цену за закуп
локације.
Позив за достављање понуда се објављује путем јавног оглашавања.
Одељење објављује оглас и са понуђачем који је понудио најбољу цену за закуп локације
закључује уговор о закупу локације за локације које су у својини или коришћењу општине
Пожега.
За давање у закуп локација чији су корисници други државни органи, предузећа, установе, или
институције, објављивање огласа и закључивање уговора о закупу локације са понуђачем који
је понудио најбољу цену за закуп локације вршиће оснивачи корисника локација, примењујући
сходно одредбе ове одлуке које се односе на поступак закључења уговора о закупу локације.
У случају из става 4. овог члана закупац локације је у обавези да плаћа општини Пожега
накнаду за коришћење локације у износу који је једнак или виши од најниже цене закупа
локaције, одређене овом одлуком.
Члaн 8.
Поступак за закључење уговора о закупу локације се покреће доношењем одлуке о спровођењу
поступка за издавање појединачних локација у закуп, формирањем комисије за рангирање
понуда и објављивањем јавног позива за достављање понуда.
Позив за достављање понуда се обавезно објављује у једном дневном листу који се
дистрибуира на територији општине Пожега, на интернет страни општине Пожега и обавезно
садржи:
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позив за давање писмених запечаћених понуда за закуп појединих локација;
адресу на коју се понуде достављају;
обавезну садржину и прилог понуде;
обавезне услове које морају да испуне понуђач и понуда и како се исти доказују;
износ најниже цене закупа локације, исказану за 1м2 укупно заузете површине;
захтевану динамику плаћања цене за закуп локације (месечно, квартално, полугодишње,
годишње...);
7. средства обезбеђења плаћања цене за закуп локације;
8. крајњи рок за пристизање понуда - тачан дан и час;
9. друге информације потребне за правилно и благовремено давање понуда од стране
заинтересованих лица.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рок за пријем понуда је најмање 15 дана од дана објављивања огласа.
Члан 9.
У поступку закупа појединачних локација могу учествовати само домаћа правна лица и
физичка лица која обављају регистровану делатност - предузетници, у активном статусу, који
немају неизмирене обавезе према општини Пожега по било ком основу, нити неизмирене
пореске обавезе према Републици Србији.
Испуњеност услова из претходног става се доказује достављањем извода из матичног регистра,
потврдом органа надлежног за обрачун и наплату локалних прихода општине Пожега, односно
потврдом Пореске управе - филијала Пожега.
Члан 10.
Понуде за закуп локације морају бити запечаћене, са јасним назначењем на омоту да се односе
на закуп локције за које је објављен јавни позив.
На свакој понуди мора бити уписан тачан тренутак пристизања (астрономско рачунање рокова).
Уколико пристигла понуда није запечаћена то мора бити посебно назначено на понуди.
Једна понуда се не може односити на више локација. Није дозвољено достављање више понуда
за исту локацију од истог понуђача. Један понуђач може доставити понуде за више различитих
локација.
Обавезна садржина понуде за закуп локације је:
1. прецизно назначење локације на коју се понуда односи;
2. врста привременог монтажног објекта ради чијег постављања се закупљује локација,
површина коју ће објекат заузимати (посебно исказана површина под објектом и укупна
површина која је потребна за коришћење објекта), са детаљним описом изгледа објекта
и материјала од којег је објекат сачињен;
3. опис делатнсти коју понудилац намерава да обавља у објекту који ће поставити на
закупљеној локацији;
4. понуђена цена закупа, која не може бити нижа од најниже одређене цене закупа
локације, исказано по 1м2 укупно заузете површине;
5. рок на који се закупљује локација, који не може бити краћи од две године, нити дужи од
пет година;
У прилогу понуде понуђач мора доставити:
1. скицу објекта који намерава да постави на закупљеној локацији (са пратећим покретним
објектима, ако их садржи), са прецизно исказаним свим димензијама, уз текстуални
опис свих значајних карактеристика објекта (материјал од којег је изграђен, начин
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2.
3.
4.

5.

састављања елемената, боја и изглед спољашности, и сл.) из којих се може утврдити
компатибилност објекта са условима из Плана;
доказе о испуњености услова, из члана 8. став 2. ове одлуке, у оригиналу;
одобрење надлежног органа за обављање делатности у објекту, уколико је такво
одобрење неопходно;
потврду јавних предузећа надлежних за пружање комуналних услуга о постојању
могућности за повезивање на мрежу, односно за пружање комуналних услуга (за
испоруку ел. енергије, за повезивање на водоводну и канализациону мрежу, и сл.);
друге прилоге потребне ради закупа одређене локације, утврђене јавним позивом.

Члан 11.
Проверу испуњености свих захтева и рангирање пристиглих понуда врши комисија од три
члана, које именује председник општине.
По истеку рока одређеног за пристизање понуда комисија ће приступити отварању понуда, уз
састављање записника.
Одлуком комисије ће бити одбачене све понуде за које се утврди да:
нису пристигле благовремено;
нису пристигле запечаћене;
не садрже све елементе и прилоге одређене јавним позивом;
су поднете од стране подносилаца који не могу учествовати у поступку;
се односе на локацију која није предвиђена за издавање у закуп, или је већ изадат у
закуп;
6. објекат који подносилац намерава да постави није у складу са Планом;
7. је понуђена цена нижа од најниже цене одређене за закуп локације;
8. су поднете од стране истог понуђача (забрана подношења више понуда за закуп исте
локације).
1.
2.
3.
4.
5.

Понуде за које се утврди да испуњавају све услове из јавног позива Комисија ће рангирати
према понуђеној цени закупа. Уколико понуђена цена из више понуда буде иста, предност
добија понуђач који је понудио дужи рок закупа. Уколико су у више понуда понуђена цена и
рок закупа локације исти, такве понуде се рангирају по тренутку приспећа, и то тако да
предност има она понуда која је прва пристигла.
На основу критеријума из става 4. овог члана комисија проглашава најбољу понуду.
Члан 12.
Против одлуке комисије о одбацивању пријаве или о проглашењу најбоље понуде сви
подносиоци имају право жалбе Општинском већу, у року од осам дана од дана доношења
одлуке, преко Одељења.
Одлука Општинског већа је коначна.
На поступак из чл. 10. и 11. ове одлуке се сходно примењује закон којим је регулисан управни
поступак.
Члан 13.
По протеку петнаест дана од дана доношења одлуке комисије о проглашењу најбољег
понуђача, односно по коначности одлуке Општинског већа по жалби незадовољног понуђача,
Одељење ће без одлагања позвати најбољег понуђача да приступи закључењу уговора о закупу
локације у писменој форми.
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Пре закључења уговора о закупу локације најбољи понуђач је у обавези да преда Одељењу
средство обезбеђења плаћања накнаде за закуп локације, и то 3 (три) бланко попуњене
сопствене менице, са овлашћењем за њихово попуњавање и наплату у корист општине Пожега,
регистроване на износ једнак тромесечном закупу локације, у складу са прописима којим су
регулисани ближи услoви, сaдржина и нaчин вoђeњa рeгистрa мeницa и oвлaшћeњa.
Уколико не достави средство обезбеђења из става 2. овог члана ни у року од 10 (десет) дана од
коначности одлуке о проглашењу најбоље понуде сматраће се да је најбољи понуђач одустао,
те ће се позвати следећи најбољи понуђач ради закључења уговора, под истим условима.
Уколико ни један од понуђача чије понуде нису одбачене не достави средство обезбеђења,
сматраће се да поступак за издавање те локације није успео. У том случају, поступак за давање
те локације у закуп ће се поновити, у складу са одредбама ове одлуке.
Уговор о закупу локације мора садржати све елементе одређене јавним позивом за давање
понуда и понуде најбољег понуђача, а посебно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

пословно име закупца локације;
податке о локацији;
детаљан опис бјекта који ће се поставити на закупљеној локацији;
делатност која ће се обављати у објекту на закупљеној локацији;
висину цене закупа локације и динамику плаћања;
средства обезбеђења плаћања цене закупа;
рок на који се закључује уговор;
раскидне услове.

Један примерак уговора се доставља општинском правобранилаштву ради давања сагласности
на уговор.
Члан 14.
Уговор о закупу локације из члана 12. ове одлуке ће се сматрати раскинутим уколико:
1. се над закупцем покрене поступак ликвидације или стечаја, односно закупац
предузетник умре или престане да обавља предузетничку делатност, односно ако
закупац престане да постоји на било који други начин;
2. закупац без сагласности Одељења пренесе на треће лице право закупа локације;
Одељење може једнострано раскинути уговор из члана 12. ове одлуке, уз отказни рок од 10
(десет) дана, уколико:
1. закупац не отпочне са обављањем делатности на закупљеној локацији на коју се не
односи издато одобрење у року од 10 дана од правноснажности одобрења;
2. закупац у великој мери промени изглед постављеног објекта, и то тако да исти више не
испуњава прописане урбанистичке и техничке услове, а нарочито ако је тиме повећана
површина коју објекат заузима;
3. закупац не плати две узастопне рате накнаде за закуп локације, или укупно три од пет
узастопних;
4. се утврди да закупац својим радњама или пропуштањем на закупљеној локацији на било
који начин угрожава општу сигурност и безбедност грађана, односно угрожава имовину
веће вредности;
5. закупац учини повреду других битних одредби уговора о закупу локације.
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Члан 15.
Након ступања на снагу ове одлуке, Одељење ће покренути поступак за давање у закуп свих
локација за које је надлежно, укључујући и локације на којима су већ постављени привремени
монтажни објекти без претходно издатог одобрења.
За издавање у закуп локација које не буду издате у поступку из става 1. овог члана и локација за
које протекне рок на који је одобрење издато, односно одобрење буде стављено ван снаге пре
истека рока на које је издато из било ког разлога, поступак за издавање локације у закуп ће се
покренути на основу предлога заинтересованог лица, у року од 15 дана од дана подношења
предлога.
Члан 16.
Најнижа цена закупа локације, исказана по 1м2 укупно заузете површине, је одређена по
зонама, у дневним износима:
1.
2.
3.
4.
5.

за екстра зону – 20,00 динара;
за прву зону - 15,00 динара;
за другу зону - 10,00 динара;
за трећу зону – 5,00 динара;
за четврту зону – 3,00 динара.

III
ПОСТАВЉАЊЕ БАШТИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 17.
Бaштe угоститељских објеката сe пoстaвљaју испред угоститељских објеката ради обављања
угоститељске делатности.
Башта угоститељског објекта може постојати као летња башта или као зимска башта.
Летња башта се мoжe пoстaвљaти и кoристити у пeриoду oд 1. aприлa дo 1. нoвeмбрa, а зимска
бaштa се мoжe пoстaвљaти и кoристити у пeриoду oд 1. нoвeмбрa дo 1. aприлa, свaке
кaлeндaрске гoдине.
Планом су утврђени сви техничко-урбанистички услови које баште угоститељских објеката
морају да испуњавају.
Члан 18.
Сагласност и одобрење за постављање баште угоститељског објекта издаје Одељење, за сваку
календарску годину, на захтев лица које обавља угоститељску делатност у објекту испред којег
се тражи постављање баште и која испуњавају услове из члана 8. став 1. ове одлуке.
Захтев за постављање летње баште се подноси у периоду од 01. фебруара до 01. марта за сваку
календарску годину.
Захтев за постављање зимске баште се подноси у периоду од 01. септембра до 01. октобра за
сваку календарску годину.
Уз сваки захтев се достављају следећи прилози:
1. докази из члана 8. став 2. ове одлуке;

24

2. графички приказ - скицу баште, којом су јасно приказане све димензије, материјали од
којих ће башта бити изграђена, саставне делове и све друге податке и информације из
којих се може увидети компатибилност баште са условима прописаним Планом;
3. доказ о испуњености свих противпожарних мера, уколико су исте прописане прописом
којим се уређује заштита од пожара.
Одељење може затражити и друге доказе и исправе којима се доказује испуњеност прописаних
услова за постављање објекта.
Члан 19.
За постављање баште угоститељских објеката плаћа се комунална такса, у висини одређеној
посебном одлуком општине Пожега.
Члан 20.
Одељење ће ставити ван снаге решење којим се издаје одобрење за постављање баште
угоститељског објекта, уколико:
1. се објекат - башта користи за обављање неке друге делатности;
2. се измени конструкција објекта - баште, услед чега више не буде у складу са условима
из Плана или заузима већу површину од дозвољене;
3. се објекат - башта користи на начин који угрожава безбедност пролазника и корисника
суседних објеката.

III УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА
Члан 21.
Лице које је власник или корисник мањег монтажног објекта, који је постављен на површини
јавне намене без одобрења, или за који је одобрење о постављању истекло, односно стављено
ван снаге из било ког разлога, у обавези је да о свом трошку уклони објекат, по налогу
надлежног комуналног инспектора.
Уколико власник или корисник мањег монтажног објекта не поступи у складу са налогом
комуналног инспектора из става 1. овог члана, уклањање објекта ће извршити ЈКП ''Наш дом''
Пожега, о трошку власника, односно корисника објекта.
Власници и корисници мањих монтажних објеката који су постављени на површини јавне
намене пре ступања на снагу ове одлуке, а који се налазе на локацијама предвиђеним Планом за
постављање мањих монтажних објеката, у обавези су да уклоне своје објекте само уколико не
закључе уговор о закупу локације на којој се објекат већ налази у поступку из члана 14. став 1.
ове одлуке.

V НАДЗОР
Члан 22.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши одељење.
Инспекцијски надзор над спровђењем ове одлуке врши комунална инспекција.
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Члан 23.
Лице које је поставило или користи привремени објекат дужно је да лицу овлашћеном за
вршење надзора омогући приступ и преглед објекта, дозволи увид у документацију, достави
тражене податке и поступа по другим налозима инспектора.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 150.000,00 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe:
1. aкo пoстaви мањи монтажни објекат бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг oргaнa;
2. aкo мањи монтажни објекат пoмeри сa мeстa кoje je oдрeђeнo у oдoбрeњу нa другo
мeстo;
3. aкo мањи монтажни објекат издa у подзaкуп другим лицимa или га уступи нa
кoришћeњe другим лицимa, без одобрења јавног предузећа;
4. ако без одобрења јавног предузећа прoшири површину мањег монтажног објекта,
измени његов изглед, постави покретни објекат испред мањег монтажног објекта,
пoстaви нaдстрeшницу, или прeдузмe другe рaдњe кoje битно мeњajу изглeд објекта;
Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 25.000,00 динaрa кaзнићe сe oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу зa
прeкршaj из прeтхoднoг стaвa.
Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 75.000,00 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj предузетник.
Члан 25.
За прекршаје из члана 21. и 22. ове одлуке комунални инспектор издаје прекршајни налог у
складу са законом.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о постављању мањих монтажних
објеката на површинама јавне намене у пословне сврхе 01 Број: 011 - 17/09 од 17.1.2009. године
(„Службени лист општине Пожега“ бр. 8/08).
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пожега“.
01 Број: 011-33/18
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Председник
Зорица Митровић, с.р.
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На основу члана 32 став 1 тачка 3 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 и 101/16), члана 6 став 1 тачка 3, члана 15 став 1 тачка 9 и
члана 60 Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
62/06, 47/11, 93/12, 83/16 и 104/16 и Усклађени највиши износи 99/13, 125/14, 95/15,
91/16 и 96/17), члана 38 и 105 Статута општине Пожега („Службени лист општине
Пожега“ број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној
дана 28.06.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Члан 1
У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Пожега
(„Службени лист општине Пожега“, број 5/12, 8/13, 4/14, 6/14, 8/15, 11/16, 1/18) у
Таксеној тарифи, Тарифни број 4 став 1 тачка 1 иза текста „за коришћење тротоара и
другог јавног простора од стране правних и физичких лица плаћа се дневно по једном
метру квадратном заузете површине:“ додаје се текст „- за екстра зону 20,00 динара“, а
наставак текста мења се и гласи:
„-за прву зону
-за другу зону
-за трећу зону
-за четврту зону

15,00 динара;
10,00 динара;
5,00 динара;
3,00 динара.“

У Таксеној тарифи, Тарифни број 4 став 1 брише се тачка 3.
После става 1 додаје се нови став 2 који гласи:
„Уколико комунална инспекција утврди да је заузета површина већа од
одобрене, односно да је број апарата већи од одобреног, корисник јавне површине
дужан је да плати доплатну таксу у десетоструком износу од прописаног дневног
износа по квадратном метру у одговарајућој зони и то по квадратном метру заузете
површине која није одобрена.“
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Пожега“.
01 број 011-31/2018
СУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Председник
Зорица Митровић, с.р.
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На основу члана 35 став 7 и члана 46
(«Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана
(Службени лист општине Пожега број 2/08, 9/08 и
на седници одржаној 28.06.2018. године, донела је

Закона о планирању и изградњи
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
38 и 105 Статута општине Пожега
3/10), Скупштина општине Пожега

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА
УЗ КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ У ВИСИБАБИ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу паркинг простора уз
комплекс фабрике муниције у Висибаби (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Оквирна граница Плана обухвата следеће катастарске парцеле:
У КО Узићи
• Кат. парцеле бр.75/3, 72/2, 74/1, 74/3, 74/4 и 1123/1
У КО Висибаба
• Кат. парцеле бр.1448/1, 1448/2, 1452/1, 1452/2, 1452/3, 1452/4, 2125/3,
1525/2, 1526/1, 1526/3, 1526/5, 1526/6, 1526/8, 1527/1, 1527/4, 2132/3,
2034, 1529/2, 2035/1, 2035/2, 2035/3, 2035/4, 2035/5, 1528 и 2144/1
У КО Расна
• 1183/1 и 1882/1.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и
верификације нацрта Плана.
Члан 3.
Простор обухваћен овим планом се налази у оквиру плана вишег реда Просторног плана општине Пожега (Службени лист општине Пожега бр.8/13), којим je
прописанo дa је, у случају да се појави потреба да се грађевинско подручје увећа за
одређену површину или намену, као и да се изврши претварање пољопривредног у
грађевинско земљиште, прописана обавезна израда Плана детаљне регулације.
Члан 4.
У току израде Плана придржавати се принципа планирања, коришћења, уређења
и заштите, који се заснивају на дефинисању потенцијала, ограничења и конфликата у
простору, ради унапређења постојећег стања и формулисања услова изградње и
очувања природних вредности простора.

28

Члан 5.
Циљ израде Плана је утврђивање мера, правила грађења и начина коришћења и
уређења земљишта, као и заштите планског подручја.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског
подручја са структуром основних намена простора и коришћења земљишта састоји се у
следећем: дефинисаним просторима у оквиру граница плана у смислу детаљне намене
земљишта, регулационих линија саобраћајница, грађевинских линија са елементима за
обележавање, нивелационих кота саобраћајница, пописа парцела и описа локација за
јавне површине, коридора и капацитета за саобраћајну и комуналну инфраструктуру,
као и друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.
Члан 7.
Рок за израду Плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбедиће „Борбени сложени системи“ ДОО Београд.
Члан 9.
Рани јавни увид и јавни увид након обављене стручне контроле Плана одржаће
се у складу са Законом о планирању и изградњи. Место и време одржавања истих биће
накнадно објављени у средствима јавног информисања.
Члан 10.
За потребе израде Плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја
плана на животну средину.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Пожега.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

03 број 350-156/18

ПРЕДСЕДНИК

Зорица Митровић, с.р.
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На основу члана 35 став 7 и члана 46
(«Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана
(Службени лист општине Пожега број 2/08, 9/08 и
на седници одржаној 28.06.2018. године, донела је

Закона о планирању и изградњи
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
38 и 105 Статута општине Пожега
3/10), Скупштина општине Пожега

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„РОМСКО НАСЕЉЕ ЛИСИШТЕ“ У ПОЖЕГИ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације „Ромско насеље Лисиште“ у
Пожеги (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Оквирна граница Плана обухвата следеће катастарске парцеле: кат. парцеле број
428/15, 428/37, 434/18, 446/1, 431/148, 441/2, 434/19, 441/10, 446/2, 446/3, 441/4, 441/3,
441/1, 445, 560, 441/5, 444, 443, 442, 439, 440, 438, 436/4, 436/11, 441/7, 441/9, 436/5, 437,
504, 431/76 и 441/6, све у КО Пожега.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и
верификације нацрта Плана.
Члан 3.
Простор обухваћен овим планом се налази у оквиру плана вишег реда – Плана
генералне регулације Пожеге (Службени лист општине Пожега бр.5/15, 7/16 и 2/17)
којим je дефинисано дa је, поред планом прописаних локација, могућа израда планова
детаљне регулације за потребе дефинисања нових, односно промену постојећих и
планираних јавних површина.
Члан 4.
У току израде Плана придржавати се принципа планирања, коришћења, уређења
и заштите, који се заснивају на дефинисању потенцијала, ограничења и конфликата у
простору, ради унапређења постојећег стања и формулисања услова изградње и
очувања природних вредности простора.
Члан 5.
Циљ израде Плана је утврђивање мера, правила грађења и начина коришћења и
уређења земљишта, као и заштите планског подручја.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског
подручја са структуром основних намена простора и коришћења земљишта састоји се у
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следећем: дефинисаним просторима у оквиру граница плана у смислу детаљне намене
земљишта, регулационих линија саобраћајница, грађевинских линија са елементима за
обележавање, нивелационих кота саобраћајница, пописа парцела и описа локација за
јавне површине, коридора и капацитета за саобраћајну и комуналну инфраструктуру,
као и друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.
Члан 7.
Рок за израду Плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбедиће Стална конференција градова и општина у
оквиру спровођења Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних
заједница за инклузију Рома“, који је финансиран од стране Европске уније.
Члан 9.
Рани јавни увид и јавни увид након обављене стручне контроле Плана одржаће
се у складу са Законом о планирању и изградњи. Место и време одржавања истих биће
накнадно објављени у средствима јавног информисања.
Члан 10.
За потребе израде Плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја
плана на животну средину.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Пожега.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

03 број 350-159/18
ПРЕДСЕДНИК

Зорица Митровић, с.р.

На основу члана 35 став 7 и члана 46
(«Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана
(Службени лист општине Пожега број 2/08, 9/08 и
на седници одржаној 28.06.2018. године, донела је

Закона о планирању и изградњи
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
38 и 105 Статута општине Пожега
3/10), Скупштина општине Пожега
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ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ И САНАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ СМЕТЛИШТА КОМУНАЛНОГ
ОТПАДА У ОПШТИНИ ПОЖЕГА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу трансфер станице и
санацију постројећег сметлишта комуналног отпада у општини Пожега (у даљем
тексту: План).
Члан 2.
Оквирна граница Плана обухвата следеће катастарске парцеле:
У КО Годовик
• 1/1; 1/2; 2; 3; 4; 5; 6/2; 6/1; 7; 8; 9/1; 9/2; 11; 12/1; 13 и 14
У КО Горобиље
• 2214/1; 2214/2; 2214/3; 2216/3; 2216/1; 2211; 2212/2; 2212/3; 2216/2;
2205; 2206; 2207; 2208; 2209; 3575; 2199; 2198; 2197; 2195/1; 2195/2;
2196/4; 2196/3; 2196/1; 2196/2; 2193; 2194/1; 2194/4; 2194/3; 2194/2;
2219/2; 2219/1; 2219/4; 2218/2; 2220/1; 2218/1 и 2222/3
У КО Расна
• 1172/2; 1172/1; 1156; 1171; 1170/2; 1170/1; 1169; 1168; 1173; 1174;
1175; 1167; 1166; 1135/2, 1134/2; 1134/1, 1133; 1132; 1875; 1178; 1177;
1176; 1180; 1179; 1824; 1825 и 1827
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и
верификације нацрта Плана.
Члан 3.
Простор обухваћен овим планом се налази у оквиру плана вишег реда Просторног плана општине Пожега (Службени лист општине Пожега бр.8/13), којим су
прописане смернице за изградњу трансфер станице у оквиру регионалног система
управљања комуналним отпадом „Дубоко“ и санацију постојећег сметлишта
комуналног отпада у Годовику.
Члан 4.
У току израде Плана придржавати се принципа планирања, коришћења, уређења
и заштите, који се заснивају на дефинисању потенцијала, ограничења и конфликата у
простору, ради унапређења постојећег стања и формулисања услова изградње и
очувања природних вредности простора.
Члан 5.
Циљ израде Плана је утврђивање мера, правила грађења и начина коришћења и
уређења земљишта, као и заштите планског подручја.
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Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског
подручја са структуром основних намена простора и коришћења земљишта састоји се у
следећем: дефинисаним просторима у оквиру граница плана у смислу детаљне намене
земљишта, регулационих линија саобраћајница, грађевинских линија са елементима за
обележавање, нивелационих кота саобраћајница, пописа парцела и описа локација за
јавне површине, коридора и капацитета за саобраћајну и комуналну инфраструктуру,
као и друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације, а у складу са
Регионалним планом управљања комуналним отпадом „Дубоко“.
Члан 7.
Рок за израду Плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Пожега.
Члан 9.
Рани јавни увид и јавни увид након обављене стручне контроле Плана одржаће
се у складу са Законом о планирању и изградњи. Место и време одржавања истих биће
накнадно објављени у средствима јавног информисања.
Члан 10.
За потребе израде Плана приступа се изради Стратешке процене утицаја плана
на животну средину.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Пожега.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

03 број 350-97/18
ПРЕДСЕДНИК

Зорица Митровић, с.р.
На основу члана 64. Закона о пољопривредном земљишту (“Сл.гл.РС”,
бр.62/2006, 65/2008 – др.закон, 41/2009 и 112/2015) и члана 14. 54. и 105. Статута
општине Пожега (“Сл.лист општине Пожега”, бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина
општине Пожега на седници одржаној 28.06.2018.године, донела је

ОДЛУКУ
о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
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Члан 1.
Одређује се председник општине, као орган надлежан за доношење Одлуке о
расписивању јавног огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини, уз сагласаност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у
даљем тексту Министарство), а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта општине Пожега и образовања Комисије за
спровођење поступка јавног надметања.
Члан 2.
Одређује се председник Општине, као надлежни орган, да на основу предлога
Комисије за спровођење поступка јавног надметања, донесе Одлуку о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства.
Члан 3.
Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе се и на пољопривредно земљиште које
је у складу са посебним законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи се за
пољопривредну производњу до привођења планираној намени, као и на пољопривредне
објекте у државној својини.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Пожега”.
01 број 011-26/2018
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић, с.р.

На основу члан 20. тачке 17. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'', број 129/07, 83/14 и 101/16), а у вези члана 110, 111, 120. и 209. Закона о
социјалној заштити (''Сл. гласник РС'', бр. 24/11) и члана 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15),
Скупштина општине Пожега, на седници одржаној 28.06.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама
у социјалној заштити општине Пожега
Члан 1.
У Одлуци о правима и услугама у социјалној заштити општине Пожега
(''Сл. лист општине Пожега'', бр. 5/11 и 11/17) у члану 20. став 1. речи:
''породицама које остварују право на новчану социјалну помоћ'', замењује се
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речима: ''ученицима из социјално-материјално утрожених породица, уколико
право на обезбеђивање уџбеника не остварују по неком другом основу''.
У члану 20. став 3. иза речи ''Одељење за друштвене делатности
Општинске управе Пожега'', додају се речи: ''а на основу података
прибављених од Центра за социјални рад Пожега''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Пожега''.
01 Број: 011-27/2018
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Председник,

Зорица Митровић, с.р.

На основу члана 38. и 105. Статута општине Пожега (''Службени
лист општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине
Пожега, на седници од 28.06.2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм мера за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Пожега за 2018. годину на
који је надлежно Министарство дало претходну сагласност решењем
број: 320-00-03759/2018-09 од 11.06.2018. године.
2. Закључак доставити: Општинској управи – Одељењу за привреду
и локални економски развој и архиви.
01 Број: 021-21/18
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИК,

Зорица Митровић, с.р.
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Садржај:

-

стр.

Одлука о ребалансу буџета општине Пожега

-

Одлука о завршном рачуну општине Пожега за 2017. год.

-

Одлука о постављању мањих монтажних објеката у
пословне сврхе на површинама јавне намене у општини
Пожега

1

-

7

7

- 17

18 - 26
-

Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним
комуналним таксама на територији општине Пожега

-

Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу
паркинг простора уз комплекс Фабрике муниције у
Висибаби

27 - 27

28 - 29
-

Одлука о изради Плана детаљне регулације ''Ромско
насеље Листиште'' у Пожеги

-

Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу
трансфер станице и санацију постојећег сметлишта
комуналног отпада у општини Пожега

30 - 31

31 - 33
-

Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини
33 - 34

-

Одлука о изменама и допунама длуке о правима и
услугама у социјалној заштити општине Пожега
34 - 35

-

Закључак о усвајању Програма мера за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Пожега за 2018. годину
35 - 35

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