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Службени лист 
                              општине Пожега 
 

 

 

БРОЈ 6/16, ПОЖЕГА,  12.07.2016. ГОДИНЕ 

 
 

 
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 07.07.2016.године, донела је 
 

 
 

О Д Л У К У 
  О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2015. ГОДИНУ 
  
 
 

ОПШТИ ДЕО 
 
 

Члан 1. 

 У консолидованом завршном рачуну општине Пожега за 2015. 
годину,у Билансу стања на дан 31. децембра 2015. године утврђена је 
укупна актива у износу од 1.835.273.000 динара и укупна пасива у износу 
од 1.835.273.000 динара, и то: 
 

АКТИВА: 
 - 011000 некретнине и опрема              
1.012.940.000 
           - 013000 драгоцености                                
2.858.000 
 - 014000 природна имовина            
27.326.000 
 - 015000 нефинансијска имовина у припреми и аванси   
140.557.000 
 - 016000 нематеријална имовина         
46.075.000 
 - 111000 дугорочна домаћа финансијска имовина    
468.485.000 
 - 121000 новчана сред.,пл. метали и хартије од вредности   
105.106.000 - 122000 краткорочна потраживања          
8.761.000 
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 - 123000 краткорочни пласмани           
2.984.000 
 - 131000 АВР            
20.181.000        СВЕГА АКТИВА:                
1.835.273.000 
 ПАСИВА: 
 - 211000 домаће дугорочне обавезе          
1.895.000 
 - 221000 краткорочне домаће обавезе             
400.000 
 - 241000       обавезе по основу трошкова камата              
41.000 
 - 245000 обавезе за остале расходе          
3.540.000 
 - 252000 обавезе према добављачима        
16.145.000 
 - 291000 ПВР            
11.800.000 
 - 311000 капитал                
1.696.500.000 
 - 321121 вишак прихода – суфицит          
2.711.000 
 - 321311 нераспоређени вишак прихода из ранијих година   
102.241.000 
  СВЕГА ПАСИВА:                                                
1.835.273.000 
 

Члан 2. 

 У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.јануара до 31. 
децембра 2015. године утврђени су: 
 1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена  
     по основу продаје нефинансијске имовине        
737.032.000 
 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку 
     нефинансијске имовине                     
749.721.000 
 3. Мањак прихода и примања- дефицит (2-1)                         
12.689.000 
 4. Кориговање мањка прихода:             
24.388.000 
  -део нераспоређеног вишка прихода 
  и примања из ранијих година који је коришћен 
  за покриће расх. и издатака текуће године   18.859.000 
                      - износ приватизационих примања коришћен за 
  покриће расхода и издатака текуће год.          5.529.000 
                          
 5.  Покриће изврш. издатака из текућих прих. и примања         
8.988.000 
  - утрошена средства текућих прихода 

и примања од продаје неф.имовине 
за обавезе по кредитима    6.198.000 
- утрошена средства текућих прихода 
и примања од продаје неф.имовине 



 3 

за набавку финансијске имовине              2.790.000 
 
   

         

  Вишак прихода  и примања –суфицит  (3-5+4)          
2.711.000 
 
 
      

 Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака: 
 
 - 710000 порези            
422.549.000 
 - 730000 донације и трансфери          
236.535.000 
 - 740000 други приходи             
73.426.000 
 - 770000 меморандумске ставке              
4.473.000 
 - 810000 примања од продаје основних средстава                
49.000 
   
 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:                  
737.032.000 

 
 - 410000 расходи за запослене          
172.980.000 
 - 420000 коришћење услуга и роба         
230.648.000 
 - 440000 отплата камата                  
878.000 
 - 450000 субвенције             
23.167.000 
 - 460000 донације,дотације  и трансфери        
125.614.000 
 - 470000 социјално осигурање и социјална заштита          
8.166.000 
 - 480000 остали расходи                       
50.076.000 
 - 510000 основна средства                              
138.192.000 
    УКУПНИ РАСХОДИ:        
749.721.000 
 

 
 

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 3.726.000, и то: 
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РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
 

  

I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

92 5.262.000 

II ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 - 

1. Примања од домаћих задуживања 911 - 

2. Примања од иностраног задуживања 912 - 

                  УКУПНО  I+ II   5.262.000 

III НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 2.790.000 

IV ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 6.198.000 

1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 6.198.000 

2. Отплата главнице страним кредиторима 612 - 

                  УКУПНО  III + IV  8.988.000 

V  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+ II - III - IV =-V)  3.726.000 

 
Примања од продаје финансије имовине у износу од 5.262.000 

остварена су од продаје капитаја ЈП „Телевизија Пожега“ и ЈИП“ Радио 
Пожега“ у поступку приватизације. 

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату кредита 
извршени су у укупном износу од 8.988.000, а односе се на учешће у 
капиталу ЈП „Рзав“ по основу финасирања акумулације „Сврачково“ у 
износу од 2.790.000 и отплату главнице домаћим кредиторима по основу 
кредита Фонда за развој Републике Србије за изградњу и реконструкцију 
Градског трга у износу 6.198.000 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  2.711.000 динара састоји се из: 

 -вишка прихода и примања – суфицита индиректних  буџетских 
корисника   у износу од   2.711.000 динара. 

  
 
 

Члан 5. 

Мањак прихода и примања – буџетски дефицит биланса прихода и 
расхода буџета општине Пожега износи 14.505.000 динара. Утрошена 
средства текућих прихода и примања за отплату кредита и набавку 
нефинанскиске имовине износи 8.988.000 динара. 

Покриће буџетског дефицита у износу од 14.505.000 динара динара 
и извршених наведених издатака у износу од 8.988.000 динара извршено је 
из дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у 
износу од 17.964.000 динара и приватизационих примања у износу од 
5.529.000 динара. 
 

Члан 6. 
 Остварени вишак прихода и примања консолидованог завршног 
рачуна буџета општине Пожега у износу од 2.711.000  динара индиректни 
корисници ће користити у складу са одлуком својих органа управљања. 
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Члан 7. 

 У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. 
јануара до 31. децембра 2015. године утврђена су укупна примања у 
износу од 5.311.000 динара и укупни издаци у износу од  147.180.000 
динара. Мањак примања износи 141.869.000 динара. 
 Структура примања: 
 - 810000 примања од продаје основних средстава                
49.000 
 - 920000 примања од продаје финнсијске имовине                      
5.262.000 
 
       СВЕГА:                                
5.311.000 

 
 Структура издатака: 
 - 510000 основна средства                          
138.192.000 
 - 610000 отплата главнице                         
6.198.000 
 - 620000 набавка финансијске имовине             
2.790.000 
 
       СВЕГА:                  
147.180.000 
 
 Мањак примања                            
141.869.000 

 
 
 

Члан 8. 

 У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. 
децембра 2015. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 
742.294.000 динара, укупни новчани одливи у износу од 758.709.000 
динара и мањак новчаних прилива у износу од 16.415.000 динара. 
 
 
 Структура новчаних прилива: 
 - 710000 порези             
422.549.000 
 - 730000 донације и трансфери           
236.535.000 
 - 740000 други приходи              
73.426.000 
 - 770000 меморандумске ставке               
4.473.000 
 - 810000 примања од продаје основних средстава                 
49.000 
 - 920000 примања финансијске имовине                    
5.262.000 
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   СВЕГА НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:         
742.294.000 
 

 
 Структура новчаних одлива: 
 - 410000 расходи за запослене           
172.980.000 
 - 420000 коришћење услуга и роба          
230.648.000 
 - 440000 отплата камата                      
878.000 
 - 450000 субвенције              
23.167.000 
 - 460000 донације и трансфери           
125.614.000 
 - 470000 права из социјалног осигурања             
8.166.000 
 - 480000 остали расходи                        
50.076.000 

- 510000 основна средства                       
138.192.000 

- 610000 отплата главнице               
6.198.000 

- 620000 набавка финансијске имовине             
2.790.000 
    

СВЕГА НОВЧАНИ ОДЛИВИ:         
758.709.000 

 
 Мањак новчаних прилива              
16.415.000 
 Салдо готовине на почетку године          
121.521.000 
 Кориговани приливи            
742.294.000 
 Кориговани одливи            
758.709.000 
   

 Салдо готовине на крају године           
105.106.000 

 
 
 

Члан 9. 

 Укупно извршене отплате по основу кредита у 2015. години износе 
6.753.000 динара, и то: 

 укупно буџет остали 
Отплата главнице 6.198.000 6.198.000 - 
Отплата камата 555.000 555.000    - 
        УКУПНО: 6.753.000 6.753.000 - 
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Члан 10. 
 Извештај о оствареним одступањима даје се на позицијама до којих 
је дошло до значајнијих одступања  код 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 78% од планираног износа, а до 
оступања је дошло због нереализовања превоза пензионера у износу од 
300.000 динара.  
- раздео 3. Општинска управа, функција 130 Опште услуге, Програм 0602 
Локална самоуправа; Програмска активност 0001 Функционисање локалне 
самоуправе, економска класификација 424 Специјализоване услуге  
реализована је са 38% од планираног износа, а до одступања је дошло 
због уштеде на ветеринарским услугама за хватање паса луталица; 
- раздео 3. Општинска управа, функција 130 Опште услуге, Програм 0602 
Локална самоуправа, Програмска активност 0001 Функционисање локалне 
самоуправе, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање 
реализована је са 69% од планираног износа, а до одступања је дошло 
због уштеде на текућим поправкама и одржавањем зграде месне заједнице 
Пожега. 
- раздео 3. Општинска управа, функција 130 Опште услуге, Програм 0602 
Локална самоуправа, Програмска активност 0001 Функционисање локалне 
самоуправе, економска класификација 484 Накнада штете услед 
елементарних непогода реализована је са 50% од планираног износа, а до 
одступања је дошло због нереализовања наменских средстава 
предвиђених за отклањање последица од поплава. 
- раздео 3. Општинска управа, функција 421 Пољопривреда, Програм 0101 
Развој пољопривреде, Програмска активност 0001 Унапређење услова за 
пољопривредну делатност, економска класификација 424 Специјализоване 
услуге реализована је са 33% од планираног износа, а до одступања је 
дошло због нереализовања уговора са Заводом за пољопривреду Ужице у 
износу од 200.000 динара. 
- раздео 3. Општинска управа, функција 474 Вишенаменски развојни 
пројекти, Програм 1101 Локални развој и просторно планирање, 
Програмска активност 0001 Стратешко, просторно и урбанистички план, 
економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти реализована је 
са 33% од планираног износа, а до одступања је дошло због мањих 
издвајања за план генералне регулације; 
- раздео 3. Општинска управа, функција 820 Услуге културе, Програм 1201 
Развој културе, Програмска активност 0001 Функционисање локалних 
установа културе, економска класификација 463 Донације и трансфери 
осталим нивоима власти реализована је са 53% од планираног износа, а 
до одступања је дошло због незакључења уговора са Народним музејом у 
Ужицу и Заводом за заштиту споменика Краљево у укупном износу од 
280.000 динара. 
- раздео 3.Општинска управа, глава 3.1 Народна библиотека, функција 820 
Услуге културе, Програм 1201 Развој културе, Програмска активност 0001 
Функционисање локалних установа културе, економска класификација 415 
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Накнаде за запослене није реализована због укидања накнаде за превоз 
са и на посао. 
 - раздео 3.Општинска управа, глава 3.1 Народна библиотека, функција 
820 Услуге културе, Програм 1201 Развој културе, Програмска активност 
0001 Функционисање локалних установа културе, економска 
класификација 512 Машине и опрема није реализована због уштеде на 
рачунарској опреми. 
 - раздео 3.Општинска управа, глава 3.2 Културни центар, функција 820 
Услуге културе, Програм 1201 Развој културе, Пројекат 0003 Пројекат за 
реконструкцију сале биоскопа , економска класификација 511 Зграде и 
грађевински објекти није реализована због нереализованог пројекта 
реконструкције сале биоскопа 
- раздео 3.Општинска управа, глава 3.3 Дечји вртић, функција 911 
Предшколско образовање, Програм 2001 Предшколско васпитање, 
Пројекат 0001 и 002 економска класификација 511 Зграде и грађевински 
објекти планирана средства за гасификацију дечјег вртића и 
реконструкцију водоводне мреже нису реализована. 
- раздео 3.Општинска управа, глава 3.4 Центар за социјални рад, функција 
090 Социјална заштита некласификована на другом месту,  Програм 0602 
Локална самоуправа , Пројекат 0008, економска класификација 463 
Донације и трансфери осталим нивоима власти нису реализована, а до 
одступања је дошло јер нису реализована средства за пројекат „Помоћ у 
кући старим и инвалидним лицима“  
- раздео 3.Општинска управа, глава 3.5 Дирекција за изградњу, функција 
474 Вишенаменски развојни пројекти, Програм 1101 Локални развој и 
просторно планирање, Програмска активност 0002 Уређивање 
грађевинског земљишта, економска класификација 424 Специјализоване 
услуге реализована је са 40%, а до одступања од планираног износа је 
дошло због нереализованих средстава за геодетске услуге и израду 
геодетских подлога за пројектну документацију; 
- раздео 3.Општинска управа, глава 3.5 Дирекција за изградњу, функција 
474 Вишенаменски развојни пројекти, Програм 1101 Локални развој и 
просторно планирање, Програмска активност 0002 Уређивање 
грађевинског земљишта, економска класификација 511 Зграде и 
грађевински објекти реализована је са 54%, а до одступања од планираног 
износа је дошло због мање издвојених средстава за израду пројектне 
документације. 
- До одступања од планираног износа дошло је и код позиције 414 
Социјална давања запосленим код већине буџетских корисника због 
планиране, а не спроведене рационализације система локалне 
самоуправе. 
 
 

Члан 11. 

 Средства текуће буџетске резерве буџета општине Пожега за 
2015. годину распоређивана су решењима извршног органа за 
непланиране и недовољно планиране расходе, у укупном износу од 
2.582.014,00 динара, а коришћена за следеће намене: 

-раздео 1.функција 110.конто 415 Накнаде за запослене           
15.960,00 
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-                                       конто 417 Суд. и посл.додатак           
18.135,00 

-                                       конто 426 Материјал                       
42.307,00 
 -раздео 3.функција 090.конто 472 Накнаде за соц.заштиту        
101.192,00 
 -раздео 3.функција 130.конто 423 Услуге по уговору               
348.633,00 
 -           конто 426 Материјал                                  
190.316,00 
 -раздео 3.функција 320.конто 481 Дотације невладиним орг.                
80.000,00 
 -раздео 3.функција 620.конто 465 Остале дотације и тран.          
49.180,00 
 -раздео 3.функција 810.конто 425 Текуће поправке           
750.000,00 
 -           конто 451 Субвенције          
360.000,00 
 -           конто 481 Дотације невладиним орг.              
100.000,00 

-раздео 3.функција 820.конто 416 Награде,бонуси и ост.расх.                
7.504,00 

-раздео 3.функција 830.конто 451 Субвенције          
499.205,00   
 -раздео 3.функција 912.конто 463 Донације и трансфери           
19.582,00 
  
         УКУПНО ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ:         
2.582.014,00 
 
  

Члан 12. 

 У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, решењима 
извршног органа  у 2015. години у текућу буџетску резерву пренета су 
средства у укупном износу од 4.535.888,00 динара  са следећих позиција: 
 -раздео 3.функција 130.конто 411 Плате и додаци запослених        
559.651,00 
 -            конто 412 Соц.доприноси на терет посл.         
66.600,00 
 -раздео 3.функција 160.конто 421 Стални трошкови         
516.600,00 
 -                                       конто 425 Текуће поправке                           
1.679.037,00  
 -                                       конто 426 Материјал                                        
291.000,00 
 -                                       конто 512 Машине и опрема                             
21.000,00 
 -раздео 3.функција 474.конто 511 Зграде и грађ.објекти                   
1.402.000,00 
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      УКУПНО У ТЕКУЋУ РЕЗЕРВУ:       
4.535.888,00 

                
  
  Средства из става 1. овог члана распоређивана су решењима 
извршног органа, а коришћена за следеће намене: 
 -раздео 1.функција 110.конто 411 Плате и додаци запосл.        
156.900,00 
 -                                       конто 412 Соц.доприноси на терет пос.           
27.900,00 
 -раздео 2.функција 110.конто 411 Плате и додаци запосл.          
17.200,00 
 -                                       конто 412 Соц.доприноси на терет пос.             
3.300,00 
 -раздео 3.функција 160.конто 425 Текуће поправке                                
74.000,00 
 -раздео 3.функција 451.конто 425 Текуће поправке                           
2.433.637,00 
 -раздео 3.функција 473.конто 411 Плате и додаци запосл.                    
59.600,00 
 -раздео 3.функција 510.конто 424 Специјализоване услуге              
1.402.000,00 
 -раздео 3.функција 820.конто 411 Плате и додаци запосл.        
289.651,00 
 -                                       конто 412 Соц.доприноси на терет пос.           
28.200,00 
 -раздео 4.функција 130.конто 411 Плате и додаци запосл.          
36.300,00 
 -                                       конто 412 Соц.доприноси на терет пос.             
7.200,00 
       

УКУПНО ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ:         
4.535.888,00 

 
 
 

Члан 13. 
 Средства сталне буџетске резерве буџета општине Пожега за 2015. 
годину распоређивана су решењима извршног органа у укупном износу од 
488.520,00 динара, а коришћена за следеће намене: 

 - раздео 3.функција 130. конто 484 Накнада штете  
 488.520,00 
  
          УКУПНО СТАЛНА РЕЗЕРВА:  
 488.520,00 
 
 
 

Члан 14. 
У 2015. години укупно је остварено 16.814.351,57 динара наменских 

средстава.  У следећој табели дајемо преглед утрошка ових средстава: 
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намена 

износ дин утрошено 
дин 

за пренос у 
2016.год. 

Пројекат “Унапређење информационо-
технолошких ресурса Народне 
библиотеке Пожега“ (добијено од 

Министарства културе, а реализовано преко 
Народне библиотеке) 

 
170.668,00 

 
170.668,00 

 
0 

Пројекат “Отргнути од заборава-
виртуелни завичајни музеј Пожега“ 

(добијено од Министарства културе,а реализовано 
преко Културног центра) 

 
335.000,00 

 
335.000,00 

 
0 

Пројекат „Годишњи програм   Градске 
галерије Пожега за 2015.годину“ 
(добијено од Министарства културе,а реализовано 
преко Културног центра) 

 
600.000,00 

 
600.000,00 

 
0 

Пројекат“Колекција градске галерије 
Пожега“(добијено од Министарства културе,а 

реализује се преко Културног центра) 

 
2.433.000,00 

 
0 

 
2.433.000,00 

Средства за избегла и расељена лица 
(добијено од Комесаријата за избеглице,а 
реализовано преко Општинске управе).Средства 
се састоје од 1.615.000,00 дин пренетих из 
2014.год и 2.034.000,00 дин добијених у 2015. год. 

 
3.649.000,00 

 
179.142,70 

 
3.469.857,30 

Пројекат националних мањина-Рома-за 
канализацију за ромско насеље(добијено 

од ОЕБС-а, а реализовано преко Општинске 
управе) 

 
501.149,20 

 
499.663,31 

 
1.485,89 

Средства за ревитализацију атарских 
путева (добијено од републичког буџета, а 

реализовано преко Општинске управе) 

 
259.200,00 

 
259.200,00 

 

 
0 

Отклањање последица од поплава  
(донације физичких и правних лица која су пренета 
из 2014.године и нису искоришћена у 2015. години) 

 
392.897,17 

 
0 

 
392.897,17 

Отклањање последица од поплава  
(донација општине Шентјур-Словенија; динарска 
противвредност за уплаћених 12.000 евра) 

 
1.474.821,60 

 
0 

 
1.474.821,60 

Накнада за загађивање животне 
средине 

423.111,69 0 423.111,69 

Новчане казне за прекршаје у 
саобраћају 

6.575.503,91 6.000.000,00 575.000,00 

 
УКУПНО: 16.814.351,57 8.043.674,01 8.770.173,65 

 
 
 
 

Члан 15. 
 Завршни рачун буџета општине Пожега за 2015.годину са свим 
својим прилозима  и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине 
Пожега за 2015. годину саставни је део ове Одлуке. 
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Члан 16. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу 
општине Пожега». 
 
 

01 број  011-11/2016 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
 
 

          ПРЕДСЕДНИК, 

Зорица Митровић, с.р. 
 

 

 

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  07.07.2016.године, 
донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О  ДОПУНСКОМ  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 ЗА 2016.ГОДИНУ 
 
 
 

Члан 1. 
У члану 1. Одлуке о буџету општине Пожега за 2016. годину износ 

«806.539.000» замењује се износом «899.256.000»; износ «742.253.000» 
замењује се износом «834.970.000». 

 
Члан 2. 

 У члану 2. Одлуке о буџету општине Пожега за 2016. годину, у тачки 
I УКУПНА ПРИМАЊА износ «742.253.000» замењује се износом 
«834.970.000»; у тачки II УКУПНИ ИЗДАЦИ износ «742.253.000» замењује 

се износом «834.970.000». 
 

Члан 3. 
 У члану 22. – ПРИХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се 
следеће измене: 
           - 321310 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ 
“76.891.000” замењује се износом “93.404.000”; 
 -711190 Порез на друге приходе износ „15.000.000“ замењује се 
износом „28.000.000“; 
 -713120 Порез на имовину износ „61.500.000“ замењује се износом 
„64.704.000“; 
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 -911450 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 
додаје се износ „60.000.000“. 
 

Члан 4. 
 У члану 22. – РАСХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се 
следеће измене: 
 -411000 Плате и додаци запослених износ „131.682.000“ замењује се 
износом „134.044.000“; 
 -412000 Социјални доприноси на терет послодавца износ 
„23.606.000“ замењује се износом „24.029.000“; 
 -421000 Стални трошкови износ „27.161.500“ замењује се износом 
„27.661.500“; 
 -423000 Услуге по уговору износ „51.413.700“ замењује се износом 
„54.098.700“; 
 -424000 Специјализоване услуге износ “49.215.000” замењује се 
износом “50.638.000”; 
 -425000 Текуће поправке и одржавање износ „83.053.100“ замењује 
се износом „91.094.100“; 
 -426000 Материјал износ „4.778.000“ замењује се износом 
„6.758.000“; 
  

-463000 Донације и трансфери  осталим нивоима власти износ 
„114.883.020“ замењује се износом „119.076.020“; 

-465000 Остале дотације и трансфери износ „13.981.000“ замењује 
се износом „14.251.000“; 

-472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „11.429.158“ 
замењује се износом „15.249.158“; 

-481000 Дотације невладиним организацијама износ „30.029.000“ 
замењује се износом „31.529.000“; 

-499000 Средства резерве-стална износ „506“ замењује се износом 
„1.500.506“; 

-499000 Средства резерве-текућа износ „1.251“ замењује се износом 
„4.001.251“; 

-511000 Зграде и грађевински објекти износ „121.695.000“ замењује 
се износом „181.695.000“; 

-512000 Машине и опрема износ „7.145.000“ замењује се износом 
„7.165.000“. 
 

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

-у разделу 1.ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, функција 110 Извршни и 
законодавни органи, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
позиција 5, економска класификација 423 Услуге по уговору додаје се 
износ „985.000“; 
-у разделу 3.ОПШТИНСКА УПРАВА, функција 090 Социјална заштита 
некласификована на другом месту, програм 0901 Социјална и дечја 
заштита, програмска активност 0001 Социјалне помоћи, позиција 11, 
економска класификација  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
износ „10.802.384“ замењује се износом „14.122.384“;  
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-функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, 
програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0008 Програми 
националних мањина, позиција 14, економска класификација  472 Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета износ „626.774“ замењује се износом 
„1.126.774“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа,пројекат 
0014 Адаптација простора Ветеринарске станице Пожега, позиција 14, 
економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање додаје се 
износ „500.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 15, економска класификација 411 Плате и 
додаци запослених износ „39.218.000“ замењује се износом „40.972.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 16, економска класификација 412 Социјални 
доприноси на терет послодавца износ „7.066.000“ замењује се износом 
„7.380.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 25, економска класификација 425 Текуће 
поправке и одржавање износ „517.600“ замењује се износом „717.600“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 27, економска класификација 465 Остале 
дотације и трансфери износ „4.417.000“ замењује се износом „4.617.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 31, економска класификација 499 Средства 
резерве-текућа износ „1.251“ замењује се износом „4.001.251“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, позиција 32, економска класификација 499 Средства 
резерве-стална износ „506“ замењује се износом „1.500.506“;  
-функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту, програм 0602 Локална самоуправа, пројекат 0012 Програмско 
финансирање удружења, позиција 35, економска класификација 481 
Дотације невладиним организацијама износ „4.000.000“ замењује се 
износом „4.200.000“; 
-функција 421 Пољопривреда, програм 0101 Развој пољопривреде, 
програмска активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну 
делатност, позиција 37, економска класификација 423 Услуге по уговору 
додаје се износ „1.500.000“; 
-функција 421 Пољопривреда, програм 0101 Развој пољопривреде, 
програмска активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну 
делатност, позиција 37, економска класификација 426 Материјал додаје се 
износ „2.000.000“; 
-функција 421 Пољопривреда, програм 0101 Развој пољопривреде, 
програмска активност 0002 Подстицаји пољопривредној производњи, 
позиција 39, економска класификација 424 Специјализоване услуге износ 
„7.020.000“ замењује се износом „8.020.000“; 
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-функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Путна инфраструктура, 
програмска активност 0002 Одржавање путева, позиција 41, економска 
класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „5.000.000“ 
замењује се износом „12.341.000“; 
-функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, програм 1101 Локални 
развој и просторно планирање, програмска активност 0001 
Стратешко,просторно и урбанистичко планирање, позиција 42. економска 
класификација 423 Услуге по уговору износ „360.000“ замењује се износом 
„560.000“; 
-функција 810 Услуге рекреације и спорта,програм 1301 Развој спорта и 
омладине, програмска активност 0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима, позиција 51, економска 
класификација 481 Дотације невладиним организацијама износ 
„15.000.000“ замењује се износом „16.300.000“; 
-функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, 
програмска активност 0001 Функционисање основних школа, позиција 63, 
економска класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима 
власти износ „51.727.000“ замењује се износом „52.427.000“; 
-функција 920 Средње образовање, програм 2003 Средње образовање, 
програмска активност 0001 Функционисање средњих школа, позиција 67, 
економска класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима 
власти износ „37.442.320“ замењује се износом „40.935.320“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
„ПОЖЕГА“, функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Путна 
инфраструктура, позиција 131, економска класификација 511 Зграде и 
грађевински објекти износ „37.150.000“ замењује се износом „97.150.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
„ПОЖЕГА“, функција 510 Управљање отпадом, програм 0601 Комунална 
делатност, позиција 136, економска класификација 424 Специјализоване 
услуге износ „19.800.000“ замењује се износом „20.223.000“; 
-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 Месне заједнице, 
позиција 159, економска класификација 421 Стални трошкови износ 
„1.844.500“ замењује се износом „2.344.500“; 
-у разделу 4. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, функција 110 Извршни и 
законодавни органи, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
позиција 178, економска класификација 411 Плате и додаци запослених 
износ „1.183.000“ замењује се износом „1.791.000“; 
-у разделу 4. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, функција 110 Извршни и 
законодавни органи, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
позиција 179, економска класификација 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца износ „212.000“ замењује се износом „321.000“; 
-у разделу 4. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, функција 110 Извршни и 
законодавни органи, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
позиција 183, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери 
износ „279.000“ замењује се износом „349.000“; 
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-у разделу 5. ОПШТИНСО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, функција 130 
Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмск аактивност 
0004 Оптинско јавно правобранилаштво, позиција 196, економска 
класификација 426 Материјал износ „200.000“ замењује се износом 
„180.000“; 
-у разделу 5. ОПШТИНСО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, функција 130 
Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмск аактивност 
0004 Оптинско јавно правобранилаштво, позиција 198, економска 
класификација 512 Машине и опрема додаје се  износ „20.000“. 
 

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  и разделима буџета. 
 

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

01 Број: 011-12/2016 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
 
 

                        ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                    Зорица Митровић, с.р. 
 

 

 

На основу члана 35 став 7 Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 14 и 105 Статута општине 
Пожега (Службени лист Општине Пожега бр.2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина 
општине Пожега на седници одржаној дана 07.07.2016. године донела је  
 

                                         
   

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ПРЕДЕОНЕ ЦЕЛИНЕ ТОМЕТИНО ПОЉЕ“ 
 

 
ЧЛАН 1 

 
Доноси се Измена и допуна Плана генералне регулације „Предеоне 

целине Тометино Поље“. 
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ЧЛАН 2 
 

Измена и допуна Плана генералне регулације „Предеоне целине 
Тометино Поље“ је израђена у циљу утврђивања мера, правила грађења и 
начина коришћења и уређења водног земљишта. 

ЧЛАН 3 
 

Обрађивач Измена и допуна Плана генералне регулације „Предеоне 
целине Тометино Поље“ је ЈП „Дирекција за изградњу - Пожега“ из Пожеге, 
Трг Слободе 9.  
 

ЧЛАН 4 
 

Изменом и допуном Плана генералне регулације „Предеоне целине 
Тометино Поље“ је обухваћен део текста плана генералне регулације и то 
став 5 поглавља 3.6.2. „Правила коришћења водног земљишта“, тако да се 
кроз измену плана омогући изградња како прибранских, тако и 
деривационих мини хидроелектрана, а све у складу са водним условима 
који се прибављају у сваком појединачном поступку за изградњу ових 
објеката. 
 

ЧЛАН 5 
 

 Измена и допуна Плана генералне регулације „Предеоне целине 
Тометино Поље“ која је саставни део ове одлуке има следећи садржај: 
 
А. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
 
1. Регистрација предузећа 
2. Решење о постављању одговорног урбанисте 
3. Лиценца и потврда 
 
Б. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
В. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 
Г. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Д. ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
1. Одлуке 
2. Мишљење 
3. Захтев 
 

ЧЛАН  6 
 

 Донета Измена и допуна Плана генералне регулације „Предеоне 
целине Тометино Поље“ биће потписана од стране председника 
Скупштине општине Пожега и оверен печатом Скупштине општине Пожега. 
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ЧЛАН  7 
 

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

01 Број: 011-13/2016 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
 

                           
                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                    Зорица Митровић, с.р. 
 
 

На основу члана 35 став 7 Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 14 и 105 Статута општине 
Пожега (Службени лист Општине Пожега бр.2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина 
општине Пожега на седници одржаној дана 07.07.2016. године донела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ЈЕЛЕН ДО“ 
 
 

ЧЛАН 1 
 

Доноси се План детаљне регулације „Индустријске зоне Јелен До“. 
 

ЧЛАН 2 
 

План детаљне регулације „Индустријске зоне Јелен До“.је израђен у 
циљу утврђивања мера, правила грађења, начина коришћења и уређења и 
дефинисања јавног и осталог земљишта на обухваћеном подручју и 
представља основ за издавање локацијских услова и грађевинских 
дозвола на обухваћеном подручју. 

 
ЧЛАН 3 

 
Инвеститор израде Плана детаљне регулације „Индустријске зоне 

Јелен До“ је Предузеће за производњу и промет грађевинског материјала 
„Јелен До“ ад из Јелен Дола. 

 
ЧЛАН 4 

 
           План детаљне регулације „Индустријске зоне Јелен До“ је израђен 
од стране Предузећа за архитектуру, електронику, инжењерство и промет 
„Архи.про“ д.о.о. Београд, Церска 29.  
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Обрађивач стратешке процене утицаја на животну средину која је 
саставни део ПДР је Предузеће за планирање, пројектовање и екологију 
„ECOLogicaUrbo“ d.o.o. Крагујевац, ул.Саве Ковачевића 3/1. 
 

ЧЛАН 5 
 

           Планом детаљне регулације „Индустријске зоне Јелен До“ је 
обухваћена локација која припада катастарској општини Јелен До у укупној 
површини од 39,20ха. 
 

ЧЛАН 6 
 

План детаљне регулације „Индустријске зоне Јелен До“ који је 
саставни део ове одлуке има следећи садржај: 

 
САДРЖАЈ ПЛАНА: 
 
ОПШТИ ДЕО 

 
А. УВОД 
 
A.1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

А.1.1.Повод и разлог израде плана 
А.1.1.Циљ израде плана 

 
A.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

А.2.1.Правни основ израде плана 
А.2.2.Плански основ израде плана 

А.2.2.1. Извод из Просторног плана Општине Пожега 
 
A.3. ОБУХВАТ ПЛАНА 

А.3.1.Границе и површина обухваћеног простора 
А.3.2. Попис катастарских парцела у оквиру границе плана 
А.3.3.Опис границе плана 
А.3.4.Основне каркатеристике подручја 
А.3.5.Врста и начин коришћења земљишта 
А.3.6. Постојећа намена простора 

А.3.6.1 Јавно грађевинско земљиште 
А.3.6.2 Остало грађевинско земљиште 
А.3.6.3 Биланс површина земљишта према постојећем стању 

А.3.7. Природни услови на подручју 
 
ПЛАНСКИ ДЕО 
 
Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 
Б.1. ОСНОВНИ КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 
Б.2. НАМЕНА ПОВРШИНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

Б.2.1.Јавно грађевинско земљиште 
Б.2.1.1 Јавна саобраћајна инфраструктура и објекти 
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Б.2.1.2. Водно земљиште 
Б.2.1.3. Јавне службе 

Б.2.2.Остало грађевинско земљиште 
Б.2.2.1. Подела простора на карактеристичне целине и 

зоне 
 
Б.3. БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА И УРБАНИСТИЧКИХ 
ПОКАЗАТЕЉА 
 
Б.4. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

Б.4.1. Железнички саобраћај 
Б.4.2. Колски саобраћај 

Б.4.2.1. Улична мрежа 
Б.4.2.2. Стациoнарни саобраћај (паркирање) 
Б.4.2.3. Пешачки саобраћај 

 
Б.5. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ПОВРШИНЕ 

Б.5.1. Линијско зеленило дуж саобраћајница 
 
Б.6. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА 

Б.6.1. Хидротехничка инфраструктура 
Б.6.1.1. Снабдевање водом 

Б.6.1.1.1.Снабдевање водом за пиће и 
санитарно‐хигијенске потребе 

Б.6.1.1.2. Снабдевање техничком водом 
Б.6.1.2. Одвођење отпадних вода 
Б.6.1.3. Одвођење атмосферских вода, заштита од штетног 
дејства вода 

Б.6.2. Електроенергетска мрежа и објекти 
Б.6.3. Телекомуникациона мрежа и објекти 
Б.6.4. Гасоводна мрежа и постројења 

Б.7. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА И ОПРЕМАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 
 
Б.8. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 

Б.8.1. Урбанистичке мере заштите животне средине 
Б.8.1.1. Основне мере и услови заштите животне средине 
Б.8.1.2. Посебне мере и услови заштите еколошких целина и 

зона 
Б.8.1.3. Обавезујући услови у фази имплементације Плана 

Б.8.2. Урбанистичке мере и услови за заштиту природе и природних 
добара 
Б.8.3. Урбанистичке мере заштите градитељског наслеђа 
Б.8.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода 

Б.8.4.1. Урбанистичке мере за заштиту од земљотреса 
Б.8.4.2. Урбанистичке мере за заштиту од поплава 

Б.8.5. Урбанистичке мере за заштиту од пожара 
Б.8.6. Урбанистичке мере за цивилну заштиту људи и добара 
Б.8.7. Услови за неометано кретање лица са инвалидитетом, деце и 

старих особа 
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Б.8.8. Услови и мере за подстицање енергетске ефикасности 
изградње 
 

Б.9. ИНЖИЊЕРСКО‐ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 

Б.10. УСЛОВИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
Б.10.1. Концепт управљања отпадом 
Б.10.2. Очекиване врсте отпадних материја 
Б.10.2. Очекиване врсте отпадних материја 

 

В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

В.1. ОПШТА ПРАВИЛА (ЗА СВЕ ЗОНЕ и објекте) 
В.1.1. Општа правила парцелације 

В.1.1.1. Општа правила парцелације на земљишту јавне 
намене 

В.1.1.2. Општа правила парцелације на земљишту осталих 
намена 
В.1.2. Општа правила регулације и нивелације 
В.1.3. Општа правила за изградњу саобраћајница и саобраћајних 

објеката 
В.1.3.1. Општа правила за изградњу саобраћајница 
В.1.3.2. Општа правила за стационарни саобраћај 

В.1.4. Општа правила за изградњу трафостаница 
В.1.5. Општа правила за изградњу објеката у заштитном пружном 

појасу 
В.1.6. Општа правила уређења и изградње објеката у индустријским 

комплексима 
В.1.7. Општа правила уређења и изградње објеката на парцелама 

изван 
индустријског комплекса 

В.1.8. Општа правила уређења и изградње за постојеће објекте 
 
В.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА У ЗОНАМА 

В.2.1. Правила грађења за зоне 01, 02 и 03 
В.2.2. Правила грађења за зоне 04, 05 и 06 
 

Г. СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

Г.1. РАЗРАДА КРОЗ УРБАНИСТИЧКО‐ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

Саставни део овог Плана су и 
 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ: 

01. Постојеће стање – 
ГРАНИЦА ПЛАНА          
 (1:2500) 
 

02. Постојеће стање 
ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА са поделом на карактеристичне целине 
 (1:2500) 
 

03. Планирано стање 
ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ЈАВНО И ОСТАЛО 
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са аналитичко‐геодетским елементима за обележавање    

 (1:2500) 
 

04. Планирано стање 
ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА       
 (1:2500) 
 

05. Планирано стање 
РЕГУЛАЦИОНО‐НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН 

са аналитичко‐геодетским елементима за обележавање    

 (1:1000) 
 

06. Планирано стање 
ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА са смерницама за спровођење  
 (1:2500) 
 

ЧЛАН  7 

 Донет План детаљне регулације „Индустријске зоне Јелен До“ биће 
потписан од стране председника Скупштине општине Пожега и оверен 
печатом Скупштине општине Пожега. 
 

ЧЛАН  8 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу општине Пожега. 
 

01 Број: 011-14/2016 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

                               

                                           ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                    Зорица Митровић, с.р. 
 
  

На основу члана 38. и 105. Статута општине Пожега („Сл.лист 
општине Пожега“ број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), поступајући по захтеву ЈП 
„Југоимпорт-СДПР“ – „PMC inženjering“ од 24.12.2016.година а након 
добијања сагласности одбора МЗ Висибаба, Расна и Узићи, Скупштина 
општине Пожега на седници од 07.07.2016.године,  донела је 
 

О Д Л У К У  
 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за промену граница катастарских општина у 
оквиру Општине Пожега у циљу изградње фабрике стрељачке муниције на 
комплексу земљишта на кат.парц. број 101 и 1123/2 КО Узићи, 
кат.парц.број 1528, 2141 и 2144/1 у КО Висибаба иа кат.парц.број 1182 и 
1182/1 КО Расна,  припајањем КО Узићи. 
 

01 Број: 011-10/2016 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА  

 
                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                       Зорица Митровић, с.р. 
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На основу члана 64. Закона о пољопривредном земљишту 
(''Сл.гл.РС.'', бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 14, 54. и 105 Статута 
општине Пожега (''Сл.лист општ.Пожега'', бр. 2 и 9/08), Скупштина општине 
Пожега на седници одржаној 07.07.2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о одређивању надлежног органа за спровођење 

поступка давања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини 

 
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 сагласност Министарства пољопривреде 
и заштите животне средине (у даљем тексту Министарство), а у складу са 
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта општине Пожега и образовање Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања. 
 

Члан 2. 
 Одређује се председник општине, као надлежан 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: 038-81/16 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

  
 

              ПРЕДСЕДНИК, 

                      Зорица Митровић, с.р. 
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Садржај                Стр. 
 
 
 

 
- Одлука о завршном рачуну буџета општине Пожега за 

2015. годину 1 - 12 
- Одлука о допунском буџету општине Пожега за 2016. 

годину 12 - 16 
- Одлука о доношењу измене и допуне Плана 

генералне регулације ''Предеоне целине Тометино 
Поље'' 16 - 18 

- Одлука о доношењу Плана детаљне регулације 
''Индустријске зоне Јелен До'' 18 - 22 

- Одлука о давању сагласности за промену граница КО 
у оквиру оштине Пожега у циљу изградње фабрике 
стрељачке муниције 22 - 22 

- Одлука о одређивању надлежног органа за 
спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 23 - 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Издавач: Скупштина општине Пожега 

Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Пожега – Боривоје 

Неоричић 

Штампа: Општинска управа Пожега 

                             


