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                  Службени лист 
                                              општине Пожега 
 

 

БРОЈ 9/19, ПОЖЕГА,  13.09.2019. 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…31/2019) 
и члана 105. Статута општине Пожега («Службени лист општине Пожега» број 2/08), Скупштина 
општине Пожега на седници одржаној дана 12.09.2019. године, донела је  

 

 
 

О Д Л У К У 
О РЕБАЛАНСУ   БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ПОЖЕГА 

 ЗА 2019.ГОДИНУ 
 

 
Члан 1. 

Члан 1. Одлуке о  буџету општине Пожега за 2019. годину мења се и гласи: 
 

 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
Укупни приходи и примања остварени по  
основу продаје нефинансијске имовине    943.870.000 динара 
 1. средства из буџета        931.791.000  динара 
 2. додатни  приходи                     12.079.000  динара 
Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине      968.298.000 динара 
 1. расходи и издаци  из буџета   956.219.000 динара 
 2. расходи и издаци из додатних  прихода     12.079.000 динара 
 
Буџетски суфицит-дефицит        -24.428.000 динара 
Издаци за набавку финансијске имовине 
(у циљу спровођења јавних политика)              0 динара 
Укупни фискални суфицит-дефицит                -24.428.000 динара 
 
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
Примања од продаје финансијске имовине  
и задуживања                                     0 динара 
Пренети вишак прихода                    41.778.000 динара 
Издаци за набавку финансијске имовине и  
отплату главнице дуга            17.350.000 динара 
Нето финансирање          24.428.000 динара   
 
 
 

 
Члан 2. 

 
Члан 2. Одлуке о допунском буџету општине Пожега за 2019. годину мења се и гласи: 
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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 

Износ 

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+8 943.870.000 

Текући приходи: 7 889.925.000 

1. Порески приходи 71 556.761.000 

      1.1. Порез на доходак,добит и капиталне добитке 711 411.050.000 

      1.2. Порез на фонд зарада 712 10.000 

      1.3. Порез на имовину 713 96.500.000 

      1.4. Порез на добра и услуге 714 18.701.000 

      1.5. Други порези 716 30.500.000 

2. Непорески приходи, од чега: 74 66.784.000 

      2.1. Приходи од имовине 741 10.500.000 

      2.2. Приходи од продаје добара и услуга 742 40.834.000 

од тога:сопствени приходи индирект.буџ.корисника   8.334.000 

      2.3. Новчане казне 743 7.150.000 

      2.4  Капитални добровољни трансфери 744 7.300.000 

      2.5. Мешовити и неодређени приходи 745 1.000.000 

3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771+772 500.000 

4. Донације 731+732 20.550.000 

     Донације индиректних буџетских корисника  0 

5. Трансфери 733 245.330.000 

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

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 53.945.000 

од тога:примања од продаје неф.имовине индир.корисн.  3.745.000 

II   УКУПНИ РАСХОДИ  ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

4+5 968.298.000 

Текући расходи: 4 817.667.000 

1. Расходи за запослене 41 211.841.000 

од тога из средстава индиректних буџ.корисника  282.000 

2. Коришћење услуга и роба 42 347.504.349 

од тога из средстава индиректних буџ.корисника  5.332.000 

3. Отплата камата 44 1.200.000 

4. Субвенције 45 10.750.000 

5. Издаци за социјалну заштиту 47 29.292.125 

6. Остали расходи 48+49 73.936.847 

од тога из средстава индиректних буџ.корисника  30.000 

7. Трансфери 46 143.142.679 

од тога из средстава индиректних буџ.корисника  4.245.000 

8. Издаци за нефинансијску имовину 5 150.631.000 

од тога из средстава индиректних буџ.корисника  2.190.000 

III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)  (7+8)-(4+5) -24.428.000 

 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

  

IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ 92 0 

V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 0 
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1. Примања од домаћих задуживања 911  
0 

2. Примања од иностраног задуживања 912 0  

VI НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ 3 41.778.000  
VII НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 6.000.000 

VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 11.350.000 

1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 11.350.000 

2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0 

IX  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VI-VII-VIII= -III)  24.428.000 

 
Члан 3. 

 У члану 22. – ПРИХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се следеће измене: 
 -733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина износ 
„217.380.000“ замењује се износом „244.130.000“. 
  

Члан 4. 
 У члану 22. – РАСХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се следеће измене: 
 -411000 Плате и додаци запослених износ „171.947.000“ замењује се износом „173.357.000“; 
 -412000 Социјални доприноси на терет послодавца износ „30.974.000“ замењује се износом 
„31.314.000“; 
 -422000 Трошкови путовања износ „50.208.000“ замењује се износом „70.208.000“; 
 -463000 Донације и трансфери износ „116.429.679“ замењује се износом „121.429.679“. 
 

Члан 5. 
У  Посебном делу буџета врше се следеће измене: 
-функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 

Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, позиција 42, економска класификација 422 Трошкови путовања износ „45.000.000“ 
замењује се износом „65.000.000“; 

-функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, програмска 
активност 0001 Функционисање основних школа, позиција 84, економска класификација 463 
Донације и трансфери износ „50.781.329“ замењује се износом „55.781.329“; 

-глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско 
васпитање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 158, 
економска класификација 411 Плате и додаци запослених износ „86.099.000“ замењује се износом 
„87.509.000“; 

-глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско 
васпитање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 159, 
економска класификација 412 Социјални доприноси на терет послодавца износ „15.473.000“ 
замењује се износом „15.813.000“. 

 
Члан 6. 

Изменама у члану 3. 4. и 5. ове Одлуке извршиће се одговарајуће измене збирова у Билансу 
прихода и расхода буџета и распореду прихода по функцијама, главама , програмима, програмским 
активностима, пројектима и разделима буџета. 
 

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

01 број  400-62/19 oд 12.09.2019.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
 
 

                                          Председник, 
                                                                                                     Верица Богићевић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 

и 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 6. тачка 3. и чланова од 11.-18 . Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени 

дин.износи ,125/14 - усклађени дин.износи, 95/15 - усклађени дин.износи, 83/16, 91/16- усклађени 

дин.износи,104/16- др.закон, 96/17- усклађени дин.износи, 89/18- усклађени дин.износи и 95/18-др.закон ), 

члана 38. и 119. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 1/19 ), Скупштина општине 

Пожега, на седници одржаној дана 12.09.2019. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  ПОЖЕГА 

 

 

Члан 1. 

Одлуком о локалним комуналним таксама на територији општине Пожега утврђује се локална 

комунална такса за коришћење права, предмета и услуга (у даљем тексту: комуналне таксе) и утврђује 

настанак таксене обавезе, обвезници, олакшице, рокови и начин плаћања. 

 

Висина комуналне таксе утврђује се таксеном тарифом која је саставни део ове одлуке. 

 

 

Члан 2. 

 

Комуналне таксе уводе се за: 

1. истицање фирме на пословном простору 

2. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 

3. држање средстава за игру („забавне игре“) 

 

 

Члан 3. 

 Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање комуналне таксе.  

 

 

Члан 4. 

 Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга наведених у члану 2 ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

Комунална такса може се утврдити у различитој висини, зависно од врсте делатности, површине, 

техничко-употребних карактеристика објеката, величине правног лица у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство и по деловима територије, односно зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше 

услуге за које се плаћа такса. 

Члан 6. 

Комуналне таксе се утврђују у годишњем износу, односно сразмерно времену коришћења права, 

предмета и услуга. 

 

Члан 7. 

 Обвезник комуналне таксе која се утврђује у годишњем износу дужан је да поднесе пријаву за 

утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном органу, најкасније до 31. марта у години за коју се  

врши утврђивање таксе, односно у року од 15 дана од дана коришћења права, предмета и услуга за које је 

уведена такса. 

 

Пријава за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном 

простору  подноси се на обрасцу чији облик и садржину утврђује Одељење за утврђивање и наплату јавних 

прихода. 

 

 Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у року од 15 

дана од дана настанка промене. 

 

 У случају да обвезник не поднесе пријаву у наведеним роковима надлежни орган ће донети решење на 
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основу аката органа који врши упис у регистар као и података других надлежних органа. 

 

Уз таксену пријаву правна лица достављају и верификовано обавештење о разврставању по величини 

од стране Агенције за привредне регистре, у смислу Закона о рачуноводству и ревизији, као и финансијски 

извештај за годину која претходи години за коју се утврђије фирмарина. 

 

Уз таксену пријаву предузетници достављају и документацију о исказаном годишњем приходу. 

 

Члан 8. 

У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начинима и роковима плаћања, камате, 

прекњижавања и повраћаја, застарелости, принудне наплате, прекршајних одредби и осталог што није 

предвиђено овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администацији. 

 

Члан 9. 

 Рачуни за уплату комуналних такси прописани су Правилником о условима и начину вођења рачуна за 

уплату јавних прихода и распореда средстава са тих рачуна („Сл. гл. РС“ бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 , 

114/17, 36/18, 44/18-др.закон, 104/18, 14/19 и 33/19). . 

 

Члан 10. 

Државни органи и организације, органи и организације територијалне аутономије и јединице локалне 

самоуправе не плаћају комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга. 

 

Члан 11. 

 Послове утврђивања, контроле и наплате комуналних такси врше надлежни органи. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Саставни део ове Одлуке је Таксена тарифа. 

 

Члан 13. 

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Oдлука о локалним комуналним таксама на 

територији општине Пожега („Сл. лист општине Пожега“ број 5/12), Oдлука о измени и допуни Одлуке о 

локалним комуналним таксама на територији општине Пожега („Сл. лист општине Пожега“ број 8/13,4/14, 

6/14, 8/15, 11/16,1/18, 5/18 , 14/18), 

Члан 14. 

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

 

 

 

01 Број: 011-30/2019 

 
СУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

 

                                                                                                                       Председник,  

  Верица Богићевић, с.р. 
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ТАКСЕНА ТАРИФА 

 

 

Тарифни број 1 

 

1. Локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (фирмарина), плаћају: 

 

1.1. Правна лица која су према Закону о рачуноводству разврстана у средња правна лица, као и 

предузетници, мала и микро правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осугурања имовине и лица; производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производња 

цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем 

нивоу у износу од две просечне зараде. 

 

1.2.  Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у  велика правна 

лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производња 

цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) фирмарину плаћају на годишњем 

нивоу у износу од три просечне зараде. 

 

1.3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, 

мала и микро правна лица, као и предузетници а обављају делатности банкарства, производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте, производња цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, 

електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова 

и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу од десет просечних зарада. 

 

1.4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, 

мала и микро правна лица, као и предузетници а обављају делатности осигурања имовине и лица; производње 

и трговине на велико дуванским производима фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу од шест 

просечних зарада. 

 

1.5. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, 

мала и микро правна лица, као и предузетници а обављају делатност производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте који имају регистровано седиште на територији општине Пожега, фирмарину плаћају 

на годишњем нивоу у износу од шест просечних зарада. 

 

2. Предузетници и правна лица која су према Закону о рачуноводству сврстана у мала и микро правна 

лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осугурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 

производима; производња цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају 

годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на 

пословном простору. 

 

Под просечном зарадом у смислу овог тарифног броја, сматра се просечна зарада по запосленом 

остварена на територији општине Пожега у периоду јануар-август године која претходи години за коју се 

утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 

 

Под фирмом се подразумева сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко 

лице обавља одређену делатност, без обзира да ли је назив истакнут на објекту са улице, ходнику, дворишту, 

степеништу, улазним вратима, поштанском сандучету или ма ком другом делу објекта у коме се налазе 

пословне просторије таксеног обвезника. Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми 

истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму.  

 

Такса по овом тарифном броју плаћа се за седиште, представништво и сваку пословну јединицу, 

односно за сваку истакнуту фирму. 
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Обвезницима таксе за истицање фирме који имају регистровано седиште на подручју општине Пожега, 

а обављају делатност у више издвојених пословних јединица, утврђена такса се умањује за 90% од прописаног 

износа за сваку истакнуту фирму, изузев истакнуту фирму у седишту обвезника. 

 

Обвезницима таксе за истицање фирме који имају регистовано седиште ван општине Пожега, а 

обављају делатност у више издвојених пословних јединица на територији општине Пожега, утврђена такса се 

умањује за 90% од прописаног износа на другу и сваку следећу истакнуту фирму (изузев истакнуте фирме на 

једној пословној јединици). 

 

Под делатностима из овог тарифног броја, подразумева се делатност из важеће Уредбе о 

класификацији делатности. 

 

Наплату таксе по овом тарифном броју врши Општинска управа  Пожега,  Одељење за утврђивање и 

наплату јавних прихода на основу података из таксене пријаве, пословних књига таксеног обвезника и других 

података којима располаже, а од значаја су за утврђивање таксене обавезе. 

 

Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се у годишњем износу, а 

плаћа тромесечно 45 дана од почетка тромесечја, с тим да се до доношења решења о утврђивању обавезе за 

текућу годину такса плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години 

за коју се утврђује такса.  

 

Такса из овог тарифног броја плаћа  се на уплатни рачун јавних прихода и то: 

 

 

Уплатни рачун 

 

Број уплатног рачуна Позив на број одобрења 

Комунална такса за истицање 

фирме на пословном простору 

 

840-716111843-35 

 

97 КК-081-ПИБ 

 

Тарифни број 2 

 

 

         За држање моторних друмских и прикључних возила плаћа се комунална такса у једнократном 

годишњем износу приликом регистрације, односно продужења регистрације и то: 

1) за теретна возила:  

- зa кaмиoнe дo 2 t нoсивoсти – 1.730 динaрa,  

- зa кaмиoнe oд 2 t дo 5 t нoсивoсти - 2.300 динaрa,  

- зa кaмиoнe od 5 t do 12 t нoсивoсти - 4.020 динaрa,  

- зa кaмиoнe прeko 12 t нoсивoсти - 5.740 динaрa;  

2) зa тeрeтнe и рaднe прикoлицe (зa путничke aутомобиле) - 570 динaрa;  

3) зa путничкa возилa:  

- дo 1.150 cm3 - 570 динaрa,  

- прекo 1.150 cm3 дo 1.300 cm3 - 1.140 динaрa,  

- прекo 1.300 cm3 дo 1.600 cm3 do 1.720 динaрa,  
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- прекo 1.600 cm3 дo 2.000 cm3 do 2.300 динaрa,  

- прекo 2.000 cm3 дo 3.000 cm3 do 3.470 динaрa,  

- прекo 3.000 cm3 дo 5.740 динaрa;  

4) зa мотоциклe:  

- дo 125 cm3 - 460 динaрa,  

- прекo 125 cm3 дo 250 cm3 - 680 динaрa,  

- прекo 250 cm3 дo 500 cm3 - 1.140 динaрa,  

- прекo 500 cm3 дo 1.200 cm3 - 1.390 динaрa,  

- прекo 1.200 cm3 -1.720 динaрa;  

5) зa aутобусe и комби бусеве 50 динара по регистрованом седишту;  

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за 

превоз одеређених врста терета:  

- 1 t носивости - 460 динaрa,  

- oд 1 t дo 5 t носивости - 800 динaрa,  

- od 5 t do 10 t носивости – 1.090 динaрa,  

- od 10 t do 12 t носивости - 1.500 динaрa,  

- носивости преко 12 t - 2.300 динaрa;  

7) зa вучнa возила (тегљаче):  

- чија je снага мотора до 66 киловата -  1.720 динaрa,  

- чија je снага мотора oд 66 - 96 киловата -  2.300 динaрa,  

- чија je снага мотора oд 96 - 132 киловата -  2.900 динaрa,  

- чија je снага мотора oд 132 - 177 киловата -  3.470 динaрa,  

- чија je снага мотора преко 177 киловата -  4.610 динaрa;  

8) за радна возила, специјална адаптирана возила зa превоз реквизита за путујуће забаве, радње и  

атестирана специјализована возила зa превоз пчела дo 1.140 динaрa.  

 Такса из овог тарифног броја плаћа се на уплатни рачун јавних прихода и то: 

Уплатни рачун 

 

Број уплатног рачуна Позив на број 

одобрења 

Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

 

840-714513843-04 

 

97 49-081 
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Највиши износи локалне комуналне таксе из овог тарифног броја усклађују се годишње, са 

годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове 

статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а 

износ преко пет динара заокружује на десет динара. 

 

Годишњи износ утврђених комуналних такси из овог тарифног броја не може бити већи од 

највиших услађених износа које објављује Владе Републике Србије на предлог министарства 

надлежног за послове финансија. 

 

 

НАПОМЕНА:  

Обвезник из овог тарифног броја је правно и физичко лице на чије име се региструје моторно 

друмско и прикључно возило. 

 

Такса по овом тарифном броју плаћа се једном годишње приликом регистрације моторног, 

друмског и прикључног возила. Без доказа о плаћеној такси по овом тарифном броју не може се 

извршити регистрација возила. 

 

Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за возила војске, полиције, санитетска 

возила, возила ватрогасне јединице, возила за инвалиде преко 60% инвалидитета и специјализована 

возила јавног комуналног предузећа. 

 

Тарифни број 3 

 

За држање апарата за забавне игре (билијар, флипери, видео игре, стони фудбал, покер 

апарати, пикадо и сл) такса се утврђује у месечном износу по апарату и то:  

 

-за прву зону                                          450,00 динара 

-за другу зону                                         350,00 динара 

-за трећу зону                                         250,00 динара 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

Таксени обвезник из овог тарифног броја је правно или физичко лице, које држи апарате за 

забавне игре. 

Утврђивање и наплату таксе врши надлежни орган Управе. 

 

 

01 Број: 011-30/2019 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

Верица Богићевић, с.р. 

 

 

                                                                 

На основу члана 104.став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“,број 88/17), члана  3. и 4. Уредбе о  критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник РС“, број 21/18) – (и 

Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.610-00-304/2019-07 од 12.06.2019. 

године, којим је дата Сагласност на ову Одлуку) и члана 38. и 113. Статута општине Пожега 

(„Сл.лист општине Пожега“, број 1/2019), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана  

07.03.2019.године, доноси 
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О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

Члан 1. 

 Одлуком о мрежи јавних основних школа утврђује се број и просторни распоред јавних 

основних школа на територији општине Пожега, (у даљем тексту: мрежа школа). 

 

Члан2. 

 Просторни распоред јавне основне школе је просторно подручје с којег се ученици уписују у 

јавну основну школу, на основу пребивалишта, односно боравишта. 

 

Члан 3. 

 Основно образовање и васпитање на територији општине Пожега остварује се у: 2 (две) 

основне матичне школе и 17 (седамнаест) издвојених одељења за образовање ученика узраста од 

првог до четвртог,односно осмог разреда. 

 

Члан 4. 

 Мрежу школа чине јавне основне школе које делатност основног образовања и васпитања 

обављају у седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења на територији општине 

Пожега. 

 Мрежу школа чине: Основна школа „Петар Лековић“ са седиштем у улици Петра Лековића 

број 1 и Основна школа „Емилија Остојић“ са седиштем у улици Књаза Милоша број 26. 

           Основна школа „Петар Лековић“  у свом саставу има следећа издвојена одељења: 

 

• Jeжевица            (I-VIII разред) 

• Душковци          (I-VIII разред) 

• Глумач               (I-IV разред) 

• Засеље               (I-IV разред) 

• Здравчићи          (I-IV разред) 

• Висибаба            (I-IV разред) 

• Узићи                 (I-IV разред) 

• Милићево Село  (I-IV разред) 

• Тометино Поље  (I-IV разред) 

 

Основна школа ,,Емилија Остојић” у свом саставу има следећа издвојена одељења: 

 

• Прилипац (I-VIII разред) 

• Роге (I-VIII разред) 

• Средња Добриња (I-VIII разред) 

• Пилатовићи (I-IV разред) 

• Горобиље (I-IV разред) 

• Лопаш (I-IV разред) 

• Горња Добриња (I-IV разред) 

• Доња Добриња (I-IV разред) 

 

Члан 5. 

 Просторни распоред основне школе „Петар Лековић“ са седиштем у улици Петра Лековића 

број 1, oбухвата:  

 

 Млађиразреди (I-IV): 

• Матична школа (Градско подручје Пожега, Годовик), 

• Издвојено одељење Здравчићи (Здравчићи, Тврдићи, Радовци и део Врањана), 
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• Издвојено одељење Глумач (Глумач, Отањ, део Честобродице, део Врањана), 

 

 

• Издвојено одељење Висибаба ( Висибаба, део Расне), 

• Издвојено одељење Узићи (Узићи), 

• Издвојено одељење Милићево Село (Милићево Село), 

• Издвојено одељење Засеље (Засеље, Каленићи, део Честобродице), 

• Издвојено одељење Јежевица (Велика Јежевица, Мала Јежевица, Дражиновићи, Мађер), 

• Издвојено одељење Душковци ( Душковци, део Љутица, Мршељи, део Тометиног Поља) и 

• Издвојено одељење Тометино Поље (Тометино Поље, део Љутица). 

 

Старији разреди (V-VIII):  

• Матична школа (Градско подручје Пожега, Здравчићи, Тврдићи, Радовци,  Врањани, Глумач,  

Отањ, део Бакионице,  Висибаба, део Расне, Годовик, Узићи, Милићево Село,  Засеље, 

Каленићи, Честобродица), 

• Издвојено одељење Јежевица (Велика Јежевица, Мала Јежевица, Дражиновићи, Мађер) и 

• Издвојено одељење Душковци (Душковци, Љутице,  Мршељи, Тометино Поље) 

 

Просторни распоред основне школе „Емилија Остојић“ са седиштем у улици Књаза Милоша 

број 26, обухвата: 

 

 Млађиразреди (I-IV):  

• Матична школа (Градско подручје Пожега, Пријановићи, Гугаљ, Јелен До, Горобиље, 

Ариљска рампа, Татојевица, Бакионица, део Марјановића брда 

• Издвојено одељење Прилипац (Прилипац, Лопаш, Пилатовићи, Горобиље) 

• Издвојено одељење Роге (Роге, Сврачково, Рупељево) 

• Издвојено одељење Средња Добриња (Средња Добриња, Доња Добриња, Папратиште, 

Табановићи, Мала Јежевица) 

• Издвојено одељење Пилатовићи (Пилатовићи) 

• Издвојено одељење Горобиље (Горобиље) 

• Издвојено одељење Лопаш (Лопаш, Доња Краварица) 

• Издвојено одељење Горња Добриња (Горња Добриња) 

• Издвојено одељење Доња Добриња (Доња Добриња) 
 

Старији разреди(V-VIII): 

• Матична школа (Градско подручје Пожега, Пријановићи, Гугаљ, Јелен До, Горобиље, 

Ариљска рампа, Татојевица, Бакионица, део Марјановића брда) 

• Издвојено одељење Прилипац (Прилипац, Лопаш, Пилатовићи, Горобиље) 

• Издвојено одељење Роге (Роге, Сврачково, Рупељево) 

• Издвојено одељење Средња Добриња (Средња Добриња, Доња Добриња, Папратиште, 

Табановићи, Мала Јежевица) 

 

Градско подручје обухвата следеће улице: 

 

 Основна школа „ПетарЛековић“: Краља Александра, Немањина, Војводе Степе, Краља 

Петра, Хиландарска, Драгише Лапчевића, Петра Лековића, Светозара Остојића, Јована Демира, Југ 

Богданова (део код Дома здравља), Нићифора Максимовића, Цара Душана, Браће Лековић, Поточки 

кеј, Николе Тесле, Бана Милутина, Краља Милутина, Димитрија Туцовића, Војводе Путника, Васе 

Поповића, Пожешких ратника, Михаила Пупина, Јована Цвијића, Омладинска, Црквена, Зелена 

пијаца, Сестара Остојић, Видовданска, Светомира Ђукића, Косовских јунака, Цара Уроша, 

Студеничка, насеље Прудови, део Бакионице, део Висибабе.  

 

 Основна школа „ЕмилијаОстојић“: Књаза Милоша, Војводе Мишића, Николе Пашића, 

Карађорђева, Златиборска, Цара Лазара, Светосавска, Вука Караџића, Француска, Змајева, 
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Београдска, Устаничка, Луке Станића, Кнеза Михаила, 1300 Каплара, Школска, Милутина 

Миланковића, Ослобођења, Бакионичка, Боже Смиљанића, Војводе Танкосића, насеље Јовићевићи, 

Браће Мићић, Миловића ливаде, Војводе Бојовића, насеље Татојевица, део Расне. 

 

 

 

Члан 6. 

 Саставни део ове одлуке чини Елаборат о мрежи јавних основних школана територији 

општине Пожега, за период од 2019. до 2027.године. 

 

Члан 7. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о броју и просторном распореду 

основних школа на подручју Општине Пожега из 2006.године (Скупштина Општине Пожега, број 

611-1/06 од 7.3.2006. године. 

 

Члан 8. 

 Ова одлука објављује се у ''Службеном листу општине Пожега'', по добијању сагласности 

Министарства просвете, науке  и технолошког развоја, а ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

01 број:112-7/19 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                         Зорица Митровић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА'',  
                  БР.9/19 ОД 12.09.2019. ГОД. 

 
 
 
Садржај:              стр. 
 
 
 
- Одлука о ребалансу буџета општине Пожега за 2019. 

годину 1 - 3 
- Одлука о локалним комуналним таксама на територији 

општине Пожега 4 - 9 
- Одлука о мрежи јавних основних школа на територији 

општине Пожега 9 - 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Пожега 

Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Пожега – Боривоје Неоричић 

Штампа: Општинска управа Пожега 


