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   Службени лист 
                               општине Пожега 

 
 

БРОЈ 9/17, ПОЖЕГА,  03.11.2017. 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 02.11.2017. године, донела је  

 

 
О Д Л У К У 

О ДОПУНСКОМ  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
 ЗА 2017.ГОДИНУ 

 
 
 

Члан 1. 
Члан 1. Одлуке о допунском буџету општине Пожега за 2017. годину мења се 

и гласи: 
 

 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
Укупни приходи и примања остварени по  
основу продаје нефинансијске имовине    811.054.000  динара 
 1. средства из буџета        794.306.000 динара 
 2. додатни  приходи                     16.748.000 динара 
Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине      922.054.000 динара 
 1. расходи и издаци  из буџета   905.306.000 динара 
 2. расходи и издаци из додатних  прихода     16.748.000 динара 
 
Буџетски суфицит-дефицит       -111.000.000 динара 
Издаци за набавку финансијске имовине 
(у циљу спровођења јавних политика)           0 динара 
Укупни фискални суфицит-дефицит               -111.000.000 динара 
 
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
Примања од продаје финансијске имовине  
и задуживања                     60.000.000 динара 
Пренети вишак прихода           66.000.000 динара 



2 

 

Издаци за набавку финансијске имовине и  
отплату главнице дуга            15.000.000 динара 
Нето финансирање          111.000.000 динара   
 
 

Члан 2. 
 

Члан 2. Одлуке о допунском буџету општине Пожега за 2017. 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: 
 
 Економска  

класификација 
Средства из 

буџета 

1. 2. 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 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

7+8 811.054.000 

Текући приходи: 7 802.461.000 

1. Порески приходи 71 513.379.000 

      1.1. Порез на доходак,добит и капиталне добитке 711 384.558.000 

      1.2. Порез на фонд зарада 712 5.000 

      1.3. Порез на имовину 713 88.401.000 

      1.4. Порез на добра и услуге 714 17.415.000 

      1.5. Други порези 716 23.000.000 

2. Непорески приходи, од чега: 74 70.912.000 

      2.1. Приходи од имовине 741 14.797.000 

      2.2. Приходи од продаје добара и услуга 742 36.095.000 
од тога:сопствени приходи индирект.буџ.корисника   3.555.000 

      2.3. Новчане казне 743 7.720.000 

      2.4  Капитални добровољни трансфери 744 8.800.000 

      2.5. Мешовити и неодређени приходи 745 3.500.000 

3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771+772 100.000 

4. Донације 731+732 0 
     Донације индиректних буџетских корисника  0 

5. Трансфери 733 218.070.000 
од тога:трансфери од др. нивоа власти индир.корисн.  6.600.000 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 8.593.000 
од тога:примања од продаје неф.имовине индир.корисн.  6.593.000 

II   УКУПНИ РАСХОДИ  ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

4+5 922.054.000 

Текући расходи: 4 731.488.616 

1. Расходи за запослене 41 175.817.107 
од тога из средстава индиректних буџ.корисника  3.185.000 
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2. Коришћење услуга и роба 42 285.278.992 
од тога из средстава индиректних буџ.корисника  6.020.000 

3. Отплата камата 44 700.000 

4. Субвенције 45 60.850.000 

5. Издаци за социјалну заштиту 47 17.786.888 

6. Остали расходи 48+49 66.861.777 
од тога из средстава индиректних буџ.корисника  105.000 

7. Трансфери 46 124.193.852 
од тога из средстава индиректних буџ.корисника  7.093.000 

8. Издаци за нефинансијску имовину 5 190.565.384 
од тога из средстава индиректних буџ.корисника  345.000 

III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)  

(I-II) 

(7+8)-(4+5) -111.000.000 

 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
 

  

IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

92 0 

V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 60.000.000 

1. Примања од домаћих задуживања 911 60.000.000 

2. Примања од иностраног задуживања 912 0 

VI НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ 3 66.000.000 

VII НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 15.000.000 

VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 0 

1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 0 

2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0 

IX  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VI-VII-VIII= -III)  111.000.000 

 

 
Члан 3. 

 У члану 22. – ПРИХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се следећа 
измена: 
 -711190 Порез на друге приходе износ „29.000.000“ замењује се износом 
„33.500.000“; 
 -713120 Порез на имовину износ „70.000.000“ замењује се износом 
„75.000.000“; 

-713310 Порез на наслеђе и поклон износ „1.000.000“ замењује се износом 
„1.400.000“; 

-713610 Порез на акције и уделе додаје се износ „1.000“; 
-714510 Порези на моторна возила  износ „15.000.000“ замењује се износом 

„16.000.000“; 
-733150 Текући трансфери износ „205.100.000“ замењује се износом 

„211.470.000“; 
-741520  Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта износ 

„500.000“ замењује се износом „650.000“; 
-742120 Приходи од продаје добара и услуга додаје се  износ „150.000“; 
-742250 Таксе у корист нивоа општина  износ „1.500.000“ замењује се 

износом „2.500.000“; 
-742350 Приходи општинских органа управе износ „700.000“ замењује се 

износом „2.500.000“; 
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           -745150  Мешовити и неодређени приходи износ „500.000“ замењује се 
износом „3.500.000“; 

-813150 Примања од продаје осталих основних средстава  износ „100.000“ 
замењује се износом „2.000.000“; 
 

Члан 4. 
 У члану 22. – РАСХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се следеће 
измене: 
 -414000 Социјална давања запосленим износ ”2.139.411” замењује се 
износом “2.058.411”; 
 -415000 Накнаде за запослене износ „2.590.000“ замењује се износом 
„2.597.000“; 

-421000 Стални трошкови износ ”38.163.500 ” замењује се износом 
“42.766.500”; 

-422000 Трошкови путовања износ ”24.937.291 ” замењује се износом 
“28.087.291”; 

-423000 Услуге по уговору износ ”53.460.000” замењује се износом 
“59.033.000”; 

-424000 Специјализоване услуге износ ”96.825.941” замењује се износом 
“95.922.941”; 
 -425000 Текуће поправке и одржавање износ „36.093.700“ замењује се 
износом „33.134.200“; 
 -426000 Материјал износ ”19.211.060 ” замењује се износом “20.315.060”; 
 -441000 Отплате домаћих камата износ ”1.500.000 ” замењује се износом 
“700.000”; 
 -451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима износ „61.500.000“ 
замењује се износом „60.850.000“; 
 -463000 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ ”100.596.852” 
замењује се износом “101.745.852”; 

-472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „19.786.888“ замењује 
се износом „17.786.888“; 

-481000 Дотације невладиним организацијама износ „28.435.000“ замењује се 
износом „31.435.000“; 

-482000 Порези обавезне таксе и казне износ „205.000“ замењује се износом 
„2.297.500“; 

-483000 Новчане казне по решењу судова износ „9.971.000“ замењује се 
износом „9.981.000“; 

-484000 Накнада штете услед елементарних непогода  износ „17.010.000“ 
замењује се износом „22.110.000“; 

-485000 Накнада штете износ „68.621“ замењује се износом „118.621“; 
-499000 Средства резерве –текућа износ ”54.656” замењује се износом 

“554.656”; 
-511000 Зграде и грађевински објекти износ „165.480.000“ замењује се 

износом „173.380.000“; 
-512000 Машине и опрема износ ”13.859.384“ замењује се износом 

„13.785.384“; 
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-541000 Земљиште износ „3.656.000“ замењује се износом „2.556.000“. 
 

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

- у разделу 1.ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, функција 110 Извршни и законодавни 
ограни, финансијски и фискални послови, програм 2101 Политички систем локалне 
самоуправе, програмска активност 0002 Функционисање извршних органа, 
позиција 3, економска класификација 415 Накнаде за запослене износ „110.000“ 
замењује се износом „130.000“; 
-у разделу 3.ОПШТИНСКА УПРАВА,функција 090 Социјална заштита 
неквалификована на другом месту, програм 0901 Социјална и дечија заштита, 
програмска активност 0001 Социјалне помоћи, позиција 16, економска 
класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ “17.086.888“ 
замењује се износом „16.086.888“; 
-у разделу 3.ОПШТИНСКА УПРАВА,функција 090 Социјална заштита 
неквалификована на другом месту, програм 0901 Социјална и дечија заштита, 
програмска активност 0004 Саветодавно терапијске и социјално едукативне 
услуге, позиција 17, економска класификација 423 Услуге по уговору износ 
“6.000.000“ замењује се износом „6.100.000“; 
 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
23, економска класификација 414  Социјална давања запосленим износ “1.406.691“ 
замењује се износом “1.606.691“; 
- функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
26, економска класификација 421 Стални трошкови  износ „7.700.000“ замењује се 
износом „10.300.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
27, економска класификација 422  Трошкови путовања износ  “276.291“ замењује 
се износом “326.291“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
28, економска класификација 423  Услуге по уговору износ  “25.220.000“ замењује 
се износом “29.420.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
29, економска класификација 424  Специјализоване услуге износ  “1.213.941“ 
замењује се износом “ 1.973.941“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
30, економска класификација 425  Текуће поправке и одржавање износ “5.100.000“ 
замењује се износом “3.800.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
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31, економска класификација 426 Материјал износ  “3.478.060“ замењује се 
износом “4.278.060“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
35, економска класификација 482 Порези, обавезне таксе и казне износ  “100.000“ 
замењује се износом “2.145.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0009 Текућа буџетска резерва, позиција 38, економска класификација 
499  Средства резерве - текућа износ  “54.656“ замењује се износом “554.656“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0014 Ванредне ситуације, позиција 40, економска класификација 484 
Накнада штете услед елементарних непогода, износ „11.770.000“ замењује се 
износом „16.870.000“; 
- функција 170 Трансакције везане за јавни дуг, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0003 Сервисирање јавног дуга, позиција 43, економска 
класификација 441 Отплате домаћих камата износ “1.500.000“ замењује се 
износом “700.000“; 
-функција 421 Пољопривреда, програм 0101 Развој пољопривреде, пројекат 0003 
Заштита географског порекла, позиција 47 511 Зграде и грађевински објекти износ 
„2.000.000“ замењује се износом „100.000“; 
-функција 421 Пољопривреда, програм 0101 Развој пољопривреде, програмска 
активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике, позиција 49 424 
Специјализоване услуге износ „3.000.000“ замењује се износом „2.787.000“; 
-функција 421 Пољопривреда, програм 0101 Развој пољопривреде, програмска 
активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике, позиција 51 451 
Субвенције износ „11.500.000“ замењује се износом „11.000.000“; 
-функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура, програмска активност 0002 Одржавање саобраћајне 
инфраструктуре, позиција 52, економска класификација 424 Специјализоване 
услуге износ „33.650.000“ замењује се износом „27.850.000“; 
-функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура, програмска активност 0002 Одржавање саобраћајне 
инфраструктуре, позиција 54, економска класификација 511 Зграде и грађевински 
објекти износ „24.280.000“ замењује се износом „25.880.000“; 
-функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура, програмска активност 0002 Одржавање саобраћајне 
инфраструктуре, позиција 55, економска класификација 511 Зграде и грађевински 
објекти износ „60.000.000“ замењује се износом „68.200.000“; 
-функција 510 Управљање отпадом, програм 1102 Комуналне делатности, 
програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, 
позиција 63, економска класификација 424 Специјализоване услуге износ 
„23.000.000“ замењује се износом „27.000.000“; 
-функција 610 Стамбени развој, програм 1101 Урбанизам и просторно планирање, 
пројекат Реконструкција фасада зграда на тргу Слободе, позиција 69, економска 
класификација 423 Услуге по уговору износ „1.000.000“ брише се; 
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-функција 620 Развој заједнице, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, позиција 70, економска 
класификација 451 Субвенције износ  “900.000“ замењује се износом “550.000“; 
-функција 640 Улична расвета, програм 1102 Комуналне делатности, програмска 
активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, позиција 74, 
економска класификација 421 Стални трошкови износ  “17.800.000“ замењује се 
износом “19.400.000“; 
-функција 640 Улична расвета, програм 1102 Комуналне делатности, програмска 
активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, позиција 75, 
економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање  износ  “5.700.000“ 
замењује се износом “4.200.000“; 
-функција 760 Здравство некласификовано на другом месту, програм 1801 
Здравствена заштита, програмска активност 0003 Спровођење активности из 
области друштвене бриге за јавно здравље,позиција 77, економска класификација 
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „2.000.000“ замењује се 
износом „1.000.000“; 
-функција 810 Услуге рекреације и спорта, програм 1301 Развој спорта и омладине, 
програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, позиција 
78-1, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама износ 
„2.875.000“ замењује се износом „5.875.000“; 
-функција 810 Услуге рекреације и спорта, програм 1301 Развој спорта и омладине, 
програмска активност 0003 Одржавање спопртске инфраструктуре, позиција 80, 
економска класификација 451 Субвенције износ „13.500.000“ замењује се износом 
„13.700.000“; 
-функција 820 Услуге културе, програм 1201 развој културе, програмска активност 
0001 Функционисање локланих установа културе, позиција 82, економска 
класификација 463 Донације и трансфери износ „390.000“ замењује се износом 
„200.000“; 
-функција 820 Услуге културе, програм 1201 развој културе, програмска активност 
0003 Унапређење система очувања и представљања културно историјског 
наслеђа, позиција 83, економска класификација 463 Донације и трансфери износ 
„370.000“ брише се; 
-функција 830 Услуге емитовања и издаваштва, програм 1201 Развој културе, 
програмска активност 0004 Остваривање и унапређење јавног интереса у области 
јавног информисања, позиција 85-1, економска класификација 423 Услуге по 
уговору додаје се износ „1.900.000“; 
-функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, пројекат 
0006 ОШ „Емилија Остојић“ – Санација мокрог чвора у продуженом боравку, 
позиција 86, економска класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима 
власти износ “650.000“ замењује се износом „1.124.000“; 
-функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, 
програмска активност 0001 Функционисање основних школа, позиција 88, 
економска класификација 463 Донације и трансфери, износ „43.252.000“ замењује 
се износом „44.487.000“; 
-функција 912 Основно образовање, програм  0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
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општина, позиција 89, економска класификација 422 Трошкови путовања  износ 
“20.792.000“ замењује се износом “23.792.000“; 
-функција 915 Специјално основно образовање, програм 2002 Основно 
образовање, програмска активност 0001 Функционисање основних школа, позиција 
90, економска класификација 422 Трошкови путовања, износ „2.650.000“ замењује 
се износом „2.750.000“; 
-функција 920 Средње образовање, програм 2003 Средње образовање, пројекат 
0006 Пољопривредна школа-Опремање хемијско-биолошког кабинета, позиција 91, 
економска класификација 463 Донације и трансфери, износ „1.500.000“ замењује 
се износом „1.250.000“; 
-функција 920 Средње образовање, програм 2003 Средње образовање, 
програмска активност 0001 Функционисање средњих школа, позиција 92, 
економска класификација 463 Донације и трансфери, износ „45.261.852“ замењује 
се износом „45.511.852“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, функција 820 
Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 
Функционисање локалних установа културе, позиција 96, економска класификација 
414 Социјална давања запосленим износ “50.000“ брише се; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, функција 820 
Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 
Функционисање локалних установа културе, позиција 99, економска класификација 
421 Стални трошкови износ “825.000“ замењује се износом „838.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, функција 820 
Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 
Функционисање локалних установа културе, позиција 101, економска 
класификација 423 Услуге по уговору износ “418.000“ замењује се износом 
„405.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, функција 820 
Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 
Функционисање локалних установа културе, позиција 104, економска 
класификација 485 Накнада штете додаје се  износ “50.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 820 Услуге 
културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање 
локалних установа културе, позиција 123, економска класификација 414 Социјална 
давања запосленим  износ “231.000“ брише се; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 820 Услуге 
културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање 
локалних установа културе, позиција 124, економска класификација 415 Накнада 
за запослене  износ “70.000“ замењује се износом “107.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 820 Услуге 
културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање 
локалних установа културе, позиција 126, економска класификација 421 Стални 
трошкови износ “1.195.000“ замењује се износом “1.619.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 820 Услуге 
културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање 



9 

 

локалних установа културе, позиција 128, економска класификација 423 Услуге по 
уговору износ “469.000“ замењује се износом “519.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 820 Услуге 
културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање 
локалних установа културе, позиција 129, економска класификација 425 Текуће 
поправке износ “100.000“ замењује се износом “150.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 820 Услуге 
културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање 
локалних установа културе, позиција 130, економска класификација 426 Материјал 
износ “180.000“ замењује се износом “200.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 820 Услуге 
културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање 
локалних установа културе, позиција 131, економска класификација 465 Остале 
дотације и трансфери износ “839.000“ замењује се износом “439.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 820 Услуге 
културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0002 Јачање културне 
продукције, позиција 137, економска класификација 423 Услуге по уговору износ 
“205.000“ замењује се износом “220.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 820 Услуге 
културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0002 Јачање културне 
продукције, позиција 138, економска класификација 424 Специјализоване услуге 
износ “850.000“ замењује се износом “1.165.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР , функција 820 
Услуге културе, програм 1301 Развој спорта и омладине, програмска активност 
0005 Спровођење омладинске политике, позиција 142, економска класификација 
423 Услуге по уговору износ “190.000“ замењује се износом „210.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ , функција 911 
Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско васпитање, програмска 
активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 153, економска 
класификација 415 Накнада за запослене износ “1.120.000“ замењује се износом 
„1.070.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ , функција 911 
Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско васпитање, програмска 
активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 155, економска 
класификација 421 Стални трошкови износ “8.665.000“ замењује се износом 
„8.605.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ , функција 911 
Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско васпитање, програмска 
активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 157, економска 
класификација 423 Услуге по уговору  износ “2.115.000“ замењује се износом 
„2.071.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ , функција 911 
Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско васпитање, програмска 
активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 158, економска 
класификација 424 Специјализоване услуге  износ “470.000“ замењује се износом 
„505.000“; 
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- у разделу Општинска управа, глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ , функција 911 
Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско васпитање, програмска 
активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 159, економска 
класификација 425 Текуће поправке  износ “5.220.000“ замењује се износом 
„4.977.500“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ , функција 911 
Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско васпитање, програмска 
активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 160, економска 
класификација 426 Материјал  износ “13.400.000“ замењује се износом 
„13.714.000“; 
- у разделу Општинска управа, глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ , функција 911 
Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско васпитање, програмска 
активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 162, економска 
класификација 482 Порези, обавезне таксе и казне  износ “40.000“ замењује се 
износом „87.500“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 
Локална самоуправа, програмска активност 0002 Функционисање месних 
заједница, позиција 164, економска класификација 421 Стални трошкови, износ 
„1.541.500“ замењује се износом „1.477.500“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 
Локална самоуправа, програмска активност 0002 Функционисање месних 
заједница, позиција 165, економска класификација 423 Услуге по уговору, износ 
„22.000“ замењује се износом „57.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 
Локална самоуправа, програмска активност 0002 Функционисање месних 
заједница, позиција 167, економска класификација 425 Текуће поправке и 
одржавање износ „13.267.500“ замењује се износом „13.300.500“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 
Локална самоуправа, програмска активност 0002 Функционисање месних 
заједница, позиција 168, економска класификација 426 Материјал износ „138.000“ 
замењује се износом „108.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 
Локална самоуправа, програмска активност 0002 Функционисање месних 
заједница, позиција 170, економска класификација 483 Новчане казне по решењу 
судова износ „599.523“, замењује се износом „609.523“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 
Локална самоуправа, програмска активност 0002 Функционисање месних 
заједница, позиција 170, економска класификација 512 Машине и опрема износ 
„33.000“, замењује се износом „49.000“; 
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-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, 
функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, пројекат 0003 Откуп 
земљишта у Рошкој бањи, позиција 171, економска класификација 541 Земљиште 
износ „1.156.000“, замењује се износом „56.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, 
функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 
Промоција туристичке понуде, позиција 174, економска класификација 421 Стални 
трошкови, износ „210.000“ замењује се износом „300.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, 
функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 
Промоција туристичке понуде, позиција 176, економска класификација 423 Услуге 
по уговору, износ „2.148.000“ замењује се износом „2.458.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, 
функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 
Промоција туристичке понуде, позиција 180, економска класификација 512 Машине 
и опрема, износ „200.000“ замењује се износом „110.000“. 
 

  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 011-42/2017 од 02.11.2017.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
 

                               Председник, 
                                                                                               Зорица Митровић, с.р. 

 
 
 

На основу члана 6, став 5 до 7 и члана 7 Закона о порезима на имовину („Сл. гласник 

РС” бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 

57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014) и члана 14 и 105 Статута општине Пожега (''Сл. лист 

општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној 

дана  2.11.2017. године, донела је: 

 

 
ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
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Члан 1 

 

Овим одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. 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 2018. годину на територији општине Пожега у зони I, износе: 

 

Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

 

 Станови 

 

69,535.14 динара  

 

Пословне зграде и 

други надземни и 

подземни грађевински 

објекти који служе за 

обављање делатности 

 

 

 

 

                                         

90,619.14 динара 

 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2018. годину на територији општине Пожега у зони II, износе: 
 

 

 

Групе непокретности 

 

Просечна цена по м2 непокретности 

 

Станови 

 

68,740.27 динара 

 

Пословне зграде и 

други надземни и 

подземни грађевински 

објекти који служе за 

обављање делатности 

 

 

 

 

 

90,619.14 динара 

 
 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2018. годину на територији општине Пожега у зони III, износе: 

 

Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

 

Станови 

 

68,740.27 динара 
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 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2018. годину на територији општине Пожега у зони IV, износе: 

 

Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

93.57 динара 

 

Шумско земљиште 

 

46.97 динара 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2018. годину на територији општине Пожега у зони V, износе: 

 

Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

93.57 динара 

 

Шумско земљиште 

 

46.97 динара 

 

Куће за становање 

 

18,333.33 динара 

 

Члан 3 

 

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

непокретности у години која претходи години за коју се утврђује порез на имовину, 

основица пореза на имовину за те непокретности једнака је основици пореза на имовину 

те, односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге 

за текућу годину, сходно члану 6. став 8. Закона о порезима на имовину. 

 

 Утврђене цене непокретности у најопремљенијој зони на територији општине 

Пожега коришћене као просечне цене за утврђивање пореза на имовину обвезника који 

не воде пословне књиге за 2017. годину, износе: 

 

Станови         83,078.26 дин/м2 

          

Куће за становање                                                                                  60.000,00 дин/м2                                                                                       

                          

Пословне зграде и други надземни и подземни грађевински објекти који служе за 

обављање делатности                                                                             

          100,000.00 дин/м2  

 

                                                 

Гаража и гаражна места                                 22.300,00 дин/м2                                                                            

 

  

      Члан 4 

 

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

општине Пожега. 
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Члан 5 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Пожега“, а примењује се од 01. јануара 2018. године.  

 

 

01 Број: 011-41/17 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Зорица Митровић,с.р. 

 

 

На основу члана 32 став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/07, 83/2014 – и др. закони и 101/2016 – и др. закони), члана 38 и 105 Статута 
општине Пожега ( „Службени лист општине Пожега“ број 2/08, 9/08 и 3/10), члана 27 став 2 
Закон о јавним службама (Службени глсник РС“ број 42/91, 71/94, 79/2005– испр. др. закона, 
81/2005– и др. закона, 83/2005– и др. закона, 83/2014– и др. закона) и члана 525 Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/11 и 99/11) и  члана 38 и 105. 
Статута општине Пожега („Сл.лист општине Пожега“ број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15) 
Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана 02.11.2017. године , донела је  
 
 

ОДЛУКУ О УКИДАЊУ  
УСТАНОВЕ  КУЛТУРЕ „Културни центар Пожега – Установа за обављање културно – 

образовне делатности“ 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком укида се установа културе -„Културни центар Пожега – Установа за 
обављање културно – образовне делатности“ ( „у даљем тексту Установа културе“). 
 

Члан 2.  
 

 Над Установом културе матични број 07223471, ПИБ 100859442, са пословним бројем 
рачуна 840 -165664-67, ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ. 
 
 Разрешава се дужности Директора и законског заступника Установе културе  Срђан 
Стевановић из Пожеге, улица Змајева  број 12.  ЈМБГ -0711985790012.  
 

Члан 3. 
  

Културни центар Пожега – Установа за обављање културно – образовне делатности је 
установа културе, која је основана од стране Скупштине општине               дана 21. 12. 1964. 
године, решењем број 025512/1 – 64,  уз статусну промену Одлуком Скупштине општине 
Пожега 011-9/2007 од 27.4.2007.године. 

 
Оснивач Установе културе је општина Пожега. 
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Члан 4. 
 

 На основу ове одлуке спровешће се поступак редовне ликвидације, у складу са 
законом. 

Члан 5. 
 

Ликвидaциja Установе културе пoчињe дaнoм рeгистрaциje oдлукe o ликвидaциjи и 
oбjaвљивaњeм oглaсa o пoкрeтaњу поступка ликвидaциje, у складу са законом о 
регистрацији. 

 
Од дана регистрације ове одлуке Установа  културе не може предузимати нове 

послове, већ само послове везане за спровођење ликвидације, који обухватају: уновчење 
имовине, наплату потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове. 

 
Члан 6. 

 
Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Установи културе, 

најкасније у року од 90 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације 
у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 
Упозоравају се повериоци да ће им потраживања према Установи културе бити 

преклудирана ако их не пријаве најкасније у року од 30 дана од последњег дана 
објављивања огласа о ликвидацији. 

 
Члан 7. 

 
Позивају се повериоци Установе културе да пријаве својих потраживања доставе на 

адресу: 
 
Општина Пожега 
Трг Слободе бр. 9,  
31210 Пожега 
 

Члан 8. 
 

Позивају се сви дужници Установе културе да измире своје обавезе према Установи 
културе. 

 
Члан 9. 

 
За ликвидационог управника Установе културе  именује се Миљко Краговић из 

Пожеге, ЈМБГ: 0410968791811. 
 
Ликвидaциoни упрaвник имa прaвo дa му сe нaдoкнaдe трoшкoви кoje имa у 

спрoвoђeњу ликвидaциje, кao и нa исплaту нaкнaдe зa рaд. 
 
Нaкнaду зa рaд и висину трoшкoвa спрoвoђeњa ликвидaциje одређује Председник 

општине Пожега посебном одлуком, у складу са Статутом општине Пожега. 
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Члан 10. 
 

Налаже се ликвидационом управнику Установе културе да: 
 

1. одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, 
поднесе стварно и месно надлежном Привредном суду ову Одлуку, уз 
регистрациону пријаву ради регистрације ликвидације Установе културе у 
Регистар; 
 

2. најкасније у року од 15 дана од дана почетка ликвидације Установе културе 
свим познатим повериоцима упути и писано обавештење о покретању 
ликвидације Установе културе; 
  

3. најкасније у року од 30 дана од почетка ликвидације Установе културе састави 
почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај, у складу са 
прописима којима се уређују рачуноводство и ревизија; 
  

4. најраније 90 дана, а најкасније 120 дана од дана почетка ликвидације Установе 
културе састави почетни ликвидациони извештај, а након доношења одлуке 
надлежног органа општине Пожега о усвајању истог предузме потребне радње 
за регистрацију почетног ликвидационог извештаја, у складу са законом о 
регистрацији. 

 
Ликвидациони управник не може отпочети са плаћањима ради намирења поверилаца, 

нити са исплатама oснивaчу Установе културе пре регистрације почетног ликвидационог 
извештаја, осим плаћања обавеза из текућег пословања Установе културе. 

 
Од дана регистрације ове одлуке ликвидациони управник може предузимати само 

активности које су у вези са ликвидацијом Установе културе, и то: 
 

1. Радње на затварању послова започетих и окончаних пре почетка ликвидације, 
које подразумевају исплату дуговања према повериоцима или наплату 
потраживања од дужника из тих послова, у складу са одредбама Закона које 
уређују поступак ликвидације; 
  

2. Радње које се односе на пренос уговорних права и обавеза из закључених а 
неизвршених уговора Установе културе на правне следбенике; 
 

3. Друге послове неопходне ради спровођења ликвидације Установе културе. 
 

Члан 11. 
 
Након ступања на снагу ове одлуке, обављање делатности Установе културе преузеће 

новооснована установа Установа за спорт и културу ''Спортско - културни центар'' 
Пожега.  

 
Установа за спорт и културу ''Спортско - културни центар'' Пожега, која преузима 

обављање делатности Установе културе, сматра се правним следбеником Установе културе, 
у складу са законом, и то у оним правима и обавезама који се односе на преузете делатности.   
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Документацију насталу у раду Установе културе, која представља архивску грађу, 

преузеће Установа за спорт и културу ''Спортско - културни центар'' Пожега.  
 
Налаже се ликвидационом управнику Установе културе да до окончања ликвидације 

и расподеле ликвидационог остатка преда правном следбенику  Установи  културе средства 
која су на дан доношења ове одлуке у имовини Установе културе (покретне и непокретне 
ствари), а која су потребна за обављање преузетих делатности. 
 

Члан 12. 
 
Даном регистрације ове одлуке и отпочињања ликвидације Установе културе 

запосленима у Установи културе престаје радни однос, у складу са законом. 
 

Члан 13. 
 

Општина Пожега преузеће обавезу испуњења свих признатих потраживања 
поверилаца, која у току поступка ликвидације не буду у целости измирена из имовине 
Установе културе, као и обавезу плаћања свих трошкова који настану у поступку 
ликвидације. 

 
Члан 14. 

 
Након намирења свих обавеза Установе културе општини Пожега, као оснивачу 

Установе културе, распоредиће се целокупан ликвидациони остатак. 
 
По окончању ликвидације Установе културе општина Пожега ће, на основу посебних 

одлука, пренети на Установу за спорт и културу ''Спортско - културни центар'' Пожега 
делове имовине Установе културе који су намењени обављању пренетих делатности.  
 

Члан 15. 
 
Ликвидација Установе културе се окончава доношењем одлуке о окончању 

ликвидације из члана 540. став 3. Закона. 
 
По окончању ликвидације, Установе културе ће се избрисати из регистра који се води 

за установе код надлежног Привредног суда, у складу са законом о регистрацији. 
 

Члан 16. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи решење Скупштине општине Пожега 
број 025512/1-64 од 21.12.1964.године, и Одлука Скупштине општине Пожега 011-9/2007 од 
27.4.2007.године. 

 
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе сва општа и појединачна акта 

Установе културе. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке разрешавају се председник и чланови Управног одбора 
и председник и чланови Надзорног одбора Установе културе. 
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Члан 17. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Пожега”. 
 

 
01 Број: 011-43/17 

Скупштина општине Пожега 
 
 

      Председник, 
 

Зорица Митровић, с.р. 
 
 

На основу чл. 524. и 525. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 
36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015 - у даљем тексту: „Закон“), у вези члана 76. 
став 1. Закона о јавним предузећима ("Сл. глaсник РС", бр. 15/2016), чл. 20. и 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. глaсник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. зaкoн и 101/2016 - др. 
Зaкoн) и члана 38 и 105. Статута општине Пожега („Сл.лист општине Пожега“ број 2/08, 
9/08, 3/10 и 8/15) Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана 02.11.2017. 
године, донела је 
 

 
ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 
„Спортски објекти“ доо 

 
 

Члан 1. 
 

Над привредним друштвом „Спортски објекти“ доо, В. Мишића бб,                           
матични број: 20662514, ПИБ: 106699744, са пословним бројем рачуна 840-161743-93 који се 
води у Трезору код Филијале управе за трезор Пожега (у даљем тексту: Привредно друштво), 
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ. 

 
Члан 2. 

 
Ликвидaциja Привредног друштва пoчињe дaнoм рeгистрaциje oдлукe o ликвидaциjи 

и oбjaвљивaњeм oглaсa o пoкрeтaњу ликвидaциje, у склaду сa зaкoнoм o рeгистрaциjи. 
 
Од дана регистрације ове одлуке Привредно друштво не може предузимати нове 

послове, већ само послове везане за спровођење ликвидације, који обухватају: уновчење 
имовине, наплату потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове. 

 
Констатује се да је Дејану Мркићу из Пожеге, ул.Бана Милутина број 34/Б 

ЈМБГ:2607986340016 престала функција вршиоца дужности директора Привредног друштва 
„Спортски објекти“ доо. 
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Члан 3. 

 
Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Привредном друштву, 

најкасније у року од 90 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације 
на интернет страници регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре. 

 
Упозоравају се повериоци да ће им потраживања према Привредном друштву бити 

преклудирана ако их не пријаве најкасније у року од 30 дана од последњег дана 
објављивања огласа о ликвидацији. 

 
Члан 4. 

 
Позивају се повериоци Привредног друштва да пријаве својих потраживања доставе 

на адресу: 
Општина Пожега 
Трг Слободе бр. 9,  
31210 Пожега 

Члан 5. 
 

Позивају се сви дужници Привредног друштва да измире своје обавезе према 
Привредном друштву. 

 
Члан 6. 

 
За ликвидационог управника Привредног друштва именује се Миљко Краговић из 

Пожеге, ЈМБГ: 0410968791811. 
 
Ликвидaциoни упрaвник имa прaвo дa му сe нaдoкнaдe трoшкoви кoje имa у 

спрoвoђeњу ликвидaциje, кao и нa исплaту нaкнaдe зa рaд. 
 
Нaкнaду зa рaд и висину трoшкoвa спрoвoђeњa ликвидaциje одређује Председник 

општине Пожега посебном одлуком, у складу са Статутом општине Пожега. 
 

Члан 7. 
 

Налаже се ликвидационом управнику Привредног друштва да: 
 

1. одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, 
поднесе Агенцији за привредне регистре ову Одлуку, уз регистрациону пријаву 
ради регистрације ликвидације Привредног друштва, у складу са Законом и 
законом о регистрацији; 
 

2. најкасније у року од 15 дана од дана почетка ликвидације Привредног друштва 
свим познатим повериоцима упути и писано обавештење о покретању 
ликвидације Привредног друштва; 
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3. најкасније у року од 30 дана од почетка ликвидације Привредног друштва 
састави почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај, у 
складу са прописима којима се уређују рачуноводство и ревизија; 
  

4. најраније 90 дана, а најкасније 120 дана од дана почетка ликвидације 
Привредног друштва састави почетни ликвидациони извештај, а након 
доношења одлуке надлежног органа општине Пожега о усвајању истог 
предузме потребне радње за регистрацију почетног ликвидационог извештаја, 
у складу са законом о регистрацији. 

 
Ликвидациони управник не може отпочети са плаћањима ради намирења поверилаца, 

нити са исплатама oснивaчу Привредног друштва пре регистрације почетног 
ликвидационог извештаја, осим плаћања обавеза из текућег пословања Привредног 
друштва. 

 
Од дана регистрације ове одлуке ликвидациони управник може предузимати само 

активности које су у вези са ликвидацијом Привредног друштва, и то: 
 

1. Радње на затварању послова започетих и окончаних пре почетка ликвидације, 
које подразумевају исплату дуговања према повериоцима или наплату 
потраживања од дужника из тих послова, у складу са одредбама Закона које 
уређују поступак ликвидације; 
  

2. Радње које се односе на пренос уговорних права и обавеза из закључених а 
неизвршених уговора Привредног друштва на правне следбенике; 
 

3. Друге послове неопходне ради спровођења ликвидације Привредног друштва. 
 

Члан 8. 
 
Након ступања на снагу ове одлуке, обављање делатности Привредног друштва, 

шифра делатности 92610 – Делатност спортских арена и стадиона,  преузеће новооснована 
установа Установа за спорт и културу ''Спортско - културни центар'' Пожега. 

 
Установа за спорт и културу ''Спортско - културни центар'' Пожега, која преузима 

обављање делатности Привредног друштва, сматра се правним следбеником Привредног 
друштва, у складу са законом, и то у оним правима и обавезама који се односе на преузете 
делатности.   

 
Документацију насталу у раду Привредног друштва, која представља архивску грађу, 

преузеће Установа за спорт и културу ''Спортско - културни центар'' Пожега.  
 
Налаже се ликвидационом управнику Привредног друштва да до окончања 

ликвидације и расподеле ликвидационог остатка преда правним следбеницима Привредног 
друштва средства која су на дан доношења ове одлуке у имовини Привредног друштва 
(покретне и непокретне ствари), а која су потребна за обављање преузетих делатности. 
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Члан 9. 
Даном регистрације ове одлуке и отпочињања ликвидације Привредног друштва 

запосленима у Привредном друштву престаје радни однос, у складу са законом. 
 

Члан 10. 
 

Општина Пожега преузеће обавезу испуњења свих признатих потраживања 
поверилаца, која у току поступка ликвидације не буду у целости измирена из имовине 
Привредног друштва, као и обавезу плаћања свих трошкова који настану у поступку 
ликвидације. 

 

Члан 11. 
 

Након намирења свих обавеза Привредног друштва општини Пожега, као оснивачу 
Привредног друштва, распоредиће се целокупан ликвидациони остатак. 

 
По окончању ликвидације Привредног друштва општина Пожега ће, на основу 

посебних одлука, пренети на Установу за спорт и културу ''Спортско - културни центар'' 
Пожега делове имовине Привредног друштва који су намењени обављању пренетих 
делатности.  

Члан 12. 
 
Ликвидација Привредног друштва се окончава доношењем одлуке о окончању 

ликвидације из члана 540. став 3. Закона. 
 
По окончању ликвидације, Привредно друштво ће се избрисати из регистра 

привреднх субјеката, у складу са законом о регистрацији. 
 

Члан 13. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ 
ДРУШТВА”Спортски објекти“ доо 01 Број 011-11/13 од 25.02.2013. године („Службени лист 
општине Пожега“ број 1/13). 

 
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе сва општа и појединачна акта 

Привредног друштва. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке разрешавају се председник и чланови Надзорног 
одбора Привредног друштва. 

 
Члан 14. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном лист 

општине Пожега”. 
 

01 Број: 011-44/17 
Скупштина општине Пожега 

 
Председник, 

Зорица Митровић, с.р. 
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  На основу члана 3. став 1. и члана 4. Закона о јавним службама (''Службени гласник 

РС'', број 42/91 и 71/94), члана 23, 26. и 27. Закона о култури (''Сл.гл.РС'', бр. 72/09, 13/06 и 
30/016) и 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 02. 11. 2017. 
године, донела је  
 
 

О д л у к у о оснивању  
Установе за спорт и културу ''Спортско - културни центар'' Пожега 

 
 I. Назив оснивача 

 
Члан 1. 

 
 Оснивач Установе за спорт и културу ''Спортско - културни центар'' Пожега            је: 
 

Општина Пожега, улица Трг Слободе број 9, матични број 07158122. 
  
 Права оснивача остварује Скупштина општине. 
 
 

II. Назив и седиште установе 
 

Члан 2. 
 

 Назив установе је: Установa за спорт и културу ''Спортско - културни центар'' Пожега. 
 Седиште установе је у Пожеги, улица Књаза Милоша број 8. 
 Установа за спорт и културу ''Спортско - културни центар'' Пожега, у даљем           тек-
сту установа, је правно лице са правима, обавезама и одговорностима које има на основу 
закона и ове одлуке.  
 
 III. Делатности установе 
 

Члан 3. 
 

 Делатности Установе: 
  

А. Делатности културе: 
 
1) заштита значајних културних добара;  
2) уметничко стваралаштво;  
3) међународна културна сарадња; 
4) изградња, реконструкција и одржавање објеката установа културе у којима се 

остварују потребе културе у општини; 
5) обезбеђивање услова за рад самосталних уметника; 
6) манифестације и јубилеји у области културе од значаја за општину; 
7) развој културно-уметничког аматеризма и 
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8) рад, одржавање и остваривање програма установе културе од значаја за општину. 
  

Шифре делатности културе: 
 
 
47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама, 
47.25Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама, 
47.26 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама, 
47.29 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама 
47.79 Трговина на мало половном половном робом у продавницама 
56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских услуга 
56.30 Услуге припремања и послуживања пића 
56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране 
58.11 Издавање књига 
58.14 Издавање часописа и периодичних издања 
58.19 Остала издавачка делатност 
59.11Производња кинематографских дела, аудио – визуелних дела и телевизијског 

програма 
59.12 Делатности које следе након фазе снимања у производњи кинематографских 

дела и телевизијског програма 
59.13 Дистрибуција кинематографских дела, аудио – визуелних дела и телевизијског 

програма 
59.14 Делатност приказивања кинематографских дела 
59.20 Снимање и издавање звучних записа и музике 
18.13Услуга припреме за штампу 
18.20 Умножавање снимљених записа 
60.10 Емитовање радио програма 
60.20 Производња и емитивање телевизијског програма 
63.91 Делатност новинских агенција 
70.21 Делатност комуникације и односа са јавношћу 
73. 11Делатност рекламних агенција 
82.30 Организовање састанака и сајмова 
85.51 Спортско и рекреативно образовање 
85.52 Уметничко образовање 
85.59 Остало образовање 
85.60 Помоћне образовне делатности 
90.01 Извођачка уметност 
90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности 
90.03 Уметничко стваралаштво 
90.04 Рад уметничких установа 
91,02 Делатност музеја,галерија и збирки 
91.03Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно – историјских 

локација, зграда и сличних туристичких споменика 
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности 
 
Б. Делатности спорта: 
1) аматерска спортска такмичења на отвореном и у затвореном простору; 
2) рад отворених и затворених спортских објеката; 
3) организовање физичког вежбања; 
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4) организовање спортских i спортско – рекреативних активности деце, омладине, 
радних људи и грађана; 

5) планирање и изградња, одржавање и управљање објектима за физичку културу; 
6) стручни, пропагадни и други послови у области изичке културе; 
7) остале рекреативне активности. 
 
Шифре делатности спорта: 
 
55400  – Барови;  
92610 - Делатност спортских арена и стадиона; 
92622 – Остале спортске активности; 
92720 – Остале рекреативне делатности на другом месту непоменуте. 

  
Претежне делатност установе су: 
 
- 92310 - Уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност и  
- 92610 - Делатност спортских арена и стадиона. 
 

 Установа може проширити делатност и на остале економски оправдане и грађанима 
потребне услуге уз прибављање сагласности оснивача”. 

 
 

 IV. Средства 
 
 

Члан 4. 
 

 Установа стиче средства за остваривање своје делатности: 
1) из буџета општине Пожега; 
2) од прихода које установа самостално оствари; 

 3) из других извора, у складу са законом. 
Општина Пожега, као оснивач, обезбеђује пословни простор са неопходном  опремом, 

као и средства за почетак рада установе и то: 
1) Спортску халу у Пожеги, изграђену на кат. парцели број 171,172 и 175 /1 К.О. 

Пожега, 
2) Фудбалско игралиште „ФК Слога“ и помоћне терене и објекте који се налазе 

изграђени на кат. парцели број 509/5,509/8,510/7, 510/1, 867710 и 867/12 све у 
К.О. : Пожега, 

3) Градски купалишни базен са осталим пратећим објектима који су саграђени на кат. 
парцели број 430 К.О.Пожега, 

4) Објекат биоскопа и Градске галерије укупне површине 914 м2, уписан на кат. 
парцелама 191/1, 192/1 и 192/2 све у К.О. Пожега, 

5) Војни комплекс Дома војске у Пожеги, изграђен на кат. парцели број 274               К.О. 
Пожега, као и земљиште које чини кат парцелу број 274 К.О. Пожега укупне 
површине 0. ха 7. ар 57 м2. 

6) Возило „ЗАСТАВА ФЛОРИДА“ ИН  1,6 Л год.произ. 2007.г.     1 ком. 
7) Остале покретне ствари по пописној листи број 291/2016 од 29.12.2016.године. 
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V. Права и обавезе оснивача и установе 
 

Члан 5. 
 

 Скупштина општине Пожега, као орган оснивача, има право: 
 
 1) да директору и управном одбору установе предлаже мере у циљу остваривања де-
латности установе; 
 2) да осим редовног годишњег извештаја, тражи подношење и других извештаја о ра-
ду и пословању установе;  
 3) да, у складу са законом, предузима мере којима се обезбеђују услови за обављање 
делатности установе; 

4) да, у складу са законом и статутом врши и друге послове из надлежности оснивача. 
 

 Скупштина општине Пожега, као орган оснивача, разматраће све иницијативе и пред-
логе установе, које се односе на обезбеђивање услова за остваривање делатности установе и, 
у оквиру своје надлежности, предузети потребне мере за њихову реализацију. 

 
Члан 6. 

 
Скупштина општине Пожега, као орган оснивача, у складу са законом, одлучује о виси-

ни средстава за остваривање потреба у делатностима установе, на основу критеријума које 
утврди, као и програма и предрачуна трошкова потребних за остваривање тих потреба по 
свим основама финансирања, које установа достави Скупштини општине Пожега. 
 

Члан 7. 
 

 Скупштина општине Пожега, као орган оснивача, у складу са законом и Статутом оп-
штине Пожега, даје сагласност на акте установе којим се утврђује број и структура запосле-
них на остваривању делатности установе. 
 

Члан 8. 
 

 Установа је дужна да: 
 
 1) у остваривању делатности  поступа по одлукама и предлозима органа               осни-
вача;  
 2) Скупштини општине Пожега подноси годишњи извештај о раду и остваривању де-
латности, а по потреби и друге извештаје о раду и пословању; 
 3) за промену или проширење делатности тражи претходну сагласност Скупштине оп-
штине Пожега; 
 4)  за промену седишта и назива тражи претходну сагласност Скупштине општине 
Пожега, 
 5) тражи претходну сагласност Скупштине општине Пожега приликом задуживања. 
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VI. Органи установе 
 

Члан 9. 
 

 Органи установе су:  
 1) директор; 
 2) управни одбор; 
 3) надзорни одбор. 
 
 VII. Директор 

 
Члан 10. 

 
 Директора установе именује и разрешава Скупштина општине Пожега. 
 Директор установе именује се по конкурсу. 
 Директор установе има права и дужности директора јавног предузећа.  
 
 VIII. Управни одбор 

 
Члан 11. 

 
 Управни одбор установе именује и разрешава Скупштина општине Пожега.  
 Управни одбор установе има седам чланова, и то: пет чланова представника оснивача 
и два члана из реда запослених у установи. 
 

Члан 12. 
 

 Управни одбор: 
 
 1) доноси статут установе; 
 2) одлучује о пословању установе; 

  3) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; 
 4) доноси програм рада установе; 
 5) одлучује о коришћењу средстава у складу са законом и статутом установе; 
 6) врши и друге послове утврђене статутом установе. 
 Акти из става 1. тачка 1), 2), 3) и 4) производе правно дејство по добијању сагласности 
Скупшине општине Пожега. 
 
 IX. Надзорни одбор 
  

Члан 13. 
 

Надзорни одбор установе именује и разрешава Скупштина општине Пожега. 
 Надзорни одбор има три члана, и то: два члана представника оснивача и једног члана 
из реда запослених у установи. 
 

Члан 14. 
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 Надзорни одбор је дужан да: 
 1) врши надзор над пословањем;  
 2) прегледа годишњи извештај и годишњи обрачун и друга акта од значаја за послова-
ње установе. 
 3) врши и друге послове утврђене статутом установе. 
 
 X. Привремени органи 

 
Члан 15. 

 
 За вршиоца дужности директора установе именује се Срђан Стевановић, дипломирани 
правник из Пожеге, ЈМБГ 0711985790012, регистарски број личне карте 2328402 ПС у 
Пожеги.  
 

Члан 16. 
 

 Послове органа управљања, до именовања Управног одбора установе, обављаће При-
времени управни одбор, у саставу: 
 

1) Драгомир Чолић, из Пожеге, председник; 
2) Биљана Степановић, из Пожеге, члан; 
3) Владимир Ратковић, из Пожеге, члан; 

 4) Немања Крговић, из Пожеге, члан; 
 5) Богдан Пауновић, из Пожеге, члан. 

 
Члан 17. 

 
 Привремени управни одбор, у року од 60 дана од дана именовања: 
 
 1) утврђује предлог Статута установе;  
 2) утврђује предлог програма рада установе; 
 3) на предлог вршиоца дужности директора утврђује предлог акта о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији послова и радних задатака. 
 
 Органи општине Пожега о актима из става 1. овог члана одлучиће у року од 60 дана од 
дана достављања. 
 

Акта из става 1. овог члана донета су даном доношења одлуке надлежног органа 
општине Пожега о давању сагласности.  

 
Члан 18. 

 
 Послове надзора, до именовања Надзорног одбора установе, обављаће Привремени 
надзорни одбор, у саставу: 
 

1) Зорица Новаковић, из Пожеге; 
2) Данијела Милосављевић, из Пожеге. 
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 XI.  Рок за именовање директора, управног и надзорног одбора. 
 

Члан 19. 
 

 Скупштина општине Пожега именоваће директора установе у року од 60 дана од дана 
давања сагласности на Статут установе.  

 
Члан 20. 

 
 Скупштина општине Пожега именоваће Управни одбор и Надзорни одбор установе у 
року од 60 дана од дана почетка рада установе. 
 

Члан 21. 
 

 У случају пропуштања рока из члана 17, 19. и и 20. ове одлуке од стране Скуштине оп-
штине Пожега, привремени органи из члана 15, 16. и 18. ове одлуке настављају са радом  до 
именовања органа са пуним мандатим.  
 
 XII. Почетак рада  

 
Члан 22. 

 
 Установа почиње са радом даном уписа у судски регистар. 
  

XIII. Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 23. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  »Службеном листу  оп-
штине Пожега». 
 

01 Број: 011-45/17 
 

Скупштина општине Пожега 
 
 

Председник, 
 

Зорица Митровић, с.р. 
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- Одлука о допунском буџету општине Пожега за 

2017. годину 

 

1 - 11 
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општине Пожега 
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- Одлука о укидању Установе културе ''Културни 

центар Пожега – Установа за обављање културно-

образовне делатности'' 

 

14 - 18 

- Одлука о покретању поступка ликвидације 

Привредног друштва ''Спортски објекти'' доо Пожега 

 

18 - 21 

- Одлука о оснивању Установе за спорт и културу 

''Спортско-културни центар'' Пожега 

22 - 28 
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