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        Службени лист 

                       општине Пожега 
 

 

 

 

БРОЈ 2/16, ПОЖЕГА,  24.03.2016. 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  23.03.2016.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 

«792.582.000» замењује се износом «806.539.000»; износ «728.296.000» 

замењује се износом «742.253.000». 

 

Члан 2. 

 У члану 2. Одлуке о буџету општине Пожега за 2016. годину, у тачки I 

УКУПНА ПРИМАЊА износ «728.296.000» замењује се износом «742.253.000»; 

у тачки II УКУПНИ ИЗДАЦИ износ «728.296.000» замењује се износом 

«742.253.000». 

 

Члан 3. 

 У члану 22. – ПРИХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се 

следеће измене: 

           - 321310 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ 

“64.434.000” замењује се износом “76.891.000”; 

 -713120 Порез на имовину износ „60.000.000“ замењује се износом 

„61.500.000“. 

 

Члан 4. 

 У члану 22. – РАСХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се 

следеће измене: 



 2 

 -424000 Специјализоване услуге износ “46.145.000” замењује се 

износом “49.215.000”; 

 -451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама износ “19.060.000” замењује се износом “20.360.000”; 

-464000 Донације и трансфери организацијама обавезног 

осигурања додаје се износ “1.500.000”; 

-472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „9.717.620“ 

замењује се износом „11.167.620“; 

-481000 Дотације невладиним организацијама износ „29.280.000“ 

замењује се износом „29.899.000“; 

-484000 Накнада штете услед елементарних непогода износ 

„6.000.000“ замењује се износом „7.868.000“; 

-511000 Зграде и грађевински објекти износ „121.200.000“ замењује 

се износом „121.600.000“; 

-512000 Машине и опрема износ „3.395.000“ замењује се износом 

„7.145.000“. 

 

Члан 5. 

У  Посебном делу буџета врше се следеће измене: 

-у разделу 3.ОПШТИНСКА УПРАВА, функција 090 Социјална заштита 

некласификована на другом месту, додаје се позиција 10  464 Донације и 

трансфери организацијама обавезног осигурања у износу 

„1.500.000“;позиција 11  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ 

„9.597.620“ замењује се износом „10.547.620“; позиција 14  472 Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета износ „120.000“ замењује се износом 

„620.000“; 

-функција 130 Опште услуге, позиција 30 484 Накнада штете услед 

елементарних непогода износ „6.000.000“ замењује се износом 

„7.868.000“; позиција 33 512 Машине и опрема износ „2.000.000“ замењује 

се износом „3.500.000“; 

-функција 360 Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту, 

позиција 37  424  Специјализоване услуге додаје се износ „637.000“; 

позиција 37 511 Зграде и грађевински објекти додаје се износ „400.000“; 

позиција 37 512 Машине и опрема  додаје се износ „2.250.000“; 

-функција 810 Услуге рекреације и спорта, позиција 52 481 Дотације 

невладиним организацијама додаје се износ „619.000“; 

-функција 830 Услуге емитовања и издаваштва, позиција 56  451 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

додаје се износ „1.300.000“; 

-функција 912 Основно образовање, позиција 62 463 Донације и 

трансфери осталим нивоима власти додаје се износ „2.000.000“;позиција 

63 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „53.727.000“ 

замењује се износом „51.727.000“; 

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 820 

Услуге културе, позиција 82  424 Специјализоване услуге додаје се износ 

„2.433.000“. 

 

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 и разделима буџета. 
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Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

«Службеном листу општине Пожега». 

 

  

01 број 011-9/16 од  23.03.2016.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

                       Председник, 

                                                                                              Дејан Јовановић, с.р. 

 
 

На основу члана 24. Закона о јавном окупљању (''Сл.гл.РС'', бр. 

6/2016) и члана 105. Статута општине Пожега (''Службени лист општине 

Пожега'', бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега, на 

седници одржаној 23.03.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о одређивању простора на коме 

 није дозвољено окупљање грађана 

 

 

Члан 1. 

На подручју насељеног места Пожега није дозвољено окупљање 

грађана на простору испред следећих установа и објеката:  

- Предшколска установа ''Олга Јовичић-Рита'', Пожега, у Светосавској 

улици и објекти ''Пчелица'', улица Змајева  и ''Лептирић'', ул.Бана Милутина; 

- Основна школа ''Емилија Остојић'', Пожега, у улици Књаза Милоша 

и Учитеља Павла Стојића; 

- Основна школа ''Петар Лековић'', Пожега, у улицама Петра 

Лековића, Војводе Степе и Црквеној; 

- Пољопривредна школа са домом ученика ''Љубо Мићић'', Пожега, 

у Болничкој улици; 

- Гимназија ''Свети Сава'' и Техничка школа у Пожеги, у улици Вука 

Караџића; 

- Дом здравља, Пожега, улица Југ Богданова; 

- Објекат Здравственог центра Ужице – Општа болница у Ужицу, 

истурено одељење Пожега, у Болничкој улици; 

- Полицијска станица, Пожега, у улици Краља Александра; 

- Објекат Ватрогасно-спасилачког одељења, Пожега, у улици Књаза 

Милоша; 

- Објекти Војске Србије у Немањиној, Хиландарској и улици Бана 

Милутина, као и објекти Војске Србије у селу Пријановићи и прилазним 

путевима наведеном објекту у селу Пријановићи; 

- Објекти Железничке станице у Пожеги и делу пруге која пролази 

кроз територију општине Пожега; 

- Делу државног пута 1.-Б реда број 23, у непосредној близини 

саобраћајних петљи Ариљска рампа и Пријановићи као и на делу 

државног пута 1.-Б реда број 21, испод саобраћајне петље Ариљска 

рампа; 

-  Постројење ЈП ''Електромрежа Србије'' у улици Годовички пут; 
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- Постројења ''НИС петрол'' у улици Прудови. 

 

Члан 2. 

Комуналне услуге за одржавање јавног скупа обезбеђује ЈКП ''Наш 

дом'' Пожега. 

Организатор окупљања дужан је уплатити настале грошкове ЈКП 

''Наш дом'' Пожега на основу рачуна који ће му се доставити након 

одржавања окупљања и пружања комуналних услуга, а на основу 

стварних трошкова. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

''Службеним листу општине Пожега''. 

 

Члан 4. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 

одређивању простора за окупљање грађана 01 бр.011-21/09 од 22.12.2009. 

године. 

 

01 Број: 011-6/16 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Јовановић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр. 

129/07), члана 38. и 105. Статута општине Пожега (''Сл.лист општине 

Пожега'', бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15) и Програма пословања ЈП ''Дирекција 

за изградњу Пожега'' за 2016, годину, Скупштина општине Пожега, на 

седници одржаној 23.03.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о реализацији пројектовања и реконструкције приступних 

путева на подручју КО Висибаба, КО Расна и КО Узићи 

 

 

Члан 1. 

 Приступа се хитној реализацији пројектовања и реконструкције 

приступних путева за потребе приступа на саобраћајну инфраструктуру 

Фабрике стрељачке мунције која ће се током 2016. године градити на 

комплексу који се састоји од к.п. бр. 1182 и 1882/1 КО Расна, све у складу 

са Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаа и 

инфраструктуре Републике Србије бр. 350-02-02049/2016-14 и услова ЈП 

''Дирекција за изградњу Пожега'' бр. 265. 

 

Члан 2. 

 Општина Пожега се обавезује да обезбеди средства у Буџету за 

комплетну реализацију ове Одлуке и реши имовинско-правне односе на 

трасама приступних путева за Фабрику стрељачке мунције из члана 1. ове 

Одлуке. 
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Члан 3. 

 За реализацију ове Одлуке у делу пројектовања и реконструкције 

приступних путева из члана 1. ове Одлуке задужује се ЈП ''Дирекција за 

изградњу Пожега''. 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном листу општине Пожега''. 

 

01 Број: 011-7/16 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

           Дејан Јовановић, с.р. 

 

 

На основу члана 105. Статута општине Пожега (''Службени лист 

општине Пожеге'', бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15) и члана 8. Одлуке о 

установљавању признања ''7. Април'' (''Службени лист општине Пожега'', 

бр. 9/08), Скупштина општине Пожега, на седици од 23.03.2016. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКОГ ПРИЗНАЊА 

 ''7. АПРИЛ'' ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и 

достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређивање, 

развој и афирмацију општине Пожега, а поводом ''7. Април'' – Дана 

општине Пожега додељује се: 

 

I 

 Општинско признање у виду ''Повеље'': 

 

1. Биошпајз-МРВИЦА, Пожега 

2. PRINC LEATHER DOO, Пожега 

3. CROPS & PARNERS DOO, Пожега 

4. Ансамбл ''РАЗИГРАНО КОЛО'', Пожега 

 

II 

 Општинско признање у виду ''Похвале'': 

 

1. протонамесник Милован Вујовић, Пожега 

2. Марио Мершник, професор музике 

3. Љубо Лазовић, машински инжењер 

 

III 

 Општинско признање у виду ''Награде'' у новчаном износу од 

30.000,00 динара: 
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1. др Александар Савић, историчар, Пожега 

2. др мр мед сци Милена Аћимовић, Пожега 

3. асс др сц мед Небојша Антонијевић, Београд  

4. проф. др Снежана Маринковић, Пожега 

5. Анђела Љубичић, шахиста из Пилатовића 

6. Михаило Ђокић, шахиста из Глумча  

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у 

''Службеном листу општине Пожега''. 

 

 

01 Број: 011-8/16 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 ПРЕДСЕДНИК, 

  Дејан Јовановић, с.р. 

 

 

На основу члана 35 став 7 и члана 46 Закона о планирању и 

изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 38 и 105 Статута 

општине Пожега (Службени лист општине Пожега број 2/08, 9/08 и 3/10), 

Скупштина општине Пожега на седници одржаној 23.03.2016. године 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГЕ 

  

 

Члан 1. 

 

Приступа се измени и допуни Плана генералне регулације Пожеге 

(Службени лист Општине Пожега бр.5/15). 

 

Члан 2. 

 

Измена и допуна Плана генералне регулације Пожеге се врши у 

просторном обухвату целине градског центра (Ц.0) где је планирана 

намена централне функције са вишепородичним становањем 

(становање високих густина 200-250ст/ха). 

Измена и допуна плана врши се у графичком делу плана који се 

односи на подцелину Ц0.11.1, као и у делу  текста који се односи на 

правила уређења и грађења стамбених објеката и јавних паркинга. 

 

Члан 3. 

 

 Простор обухваћен Планом генералне регулације Пожеге чије се 

измене и допуне врше, налази се у оквиру плана вишег реда – Просторног 

плана општине Пожега (Службени лист општине Пожега бр.8/13). За 

делове плана чија се измена и допуна врше нема посебних услова и 

смерница из планских докумената вишег реда. 
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Члан 4. 

 

 У току израде измене и допуне Плана генералне регулације 

придржавати се принципа планирања, уређења и заштите простора, 

ради унапређења постојећег стања и формулисања услова изградње и 

очувања природних и створених вредности простора. 

 

Члан 5. 

 

 Циљ измене и допуне Плана генералне регулације је утврђивање 

правила грађења и уређења и начина коришћења за делове плана за које 

се врши измена. 

 

Члан 6. 

 

Измена и допуна Плана генералне регулације Пожеге која се врши 

за целину градског центра (Ц.0) где је планирана намена вишепородично 

становање са централним функцијама (становање високих густина 200-

250ст/ха), извршиће се у делу текста плана кроз допуну правила уређења 

и грађења, а све у циљу да се поред вишепородичне омогући изградња 

породичних стамених и стамбено-пословних објеката. 

Измена и допуна графичког дела плана се врши кроз укидање 

подцелине Ц0.11.1 као засебне целине за изградњу јавног паркинга, и 

њено просторно стапање са суседном целином Ц0.11.3, све у циљу да се 

омогући стамбено-пословна изградња (вишепородично становање са 

пословним простором у приземљу и објекат јавних намена) по правилима 

и параметрима који важе за подцелину Ц0.11.3. 

 

Члан 7. 

 

Рок за измену и допуну Плана генералне регулације је 90 дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке.  

 Време потребно за излагање плана на рани јавни увид, јавни увид и 

спровођење стручне расправе није обухваћено роком предвиђеним у 

претходном ставу. 

 

Члан 8. 

 

Средства за измену и допуну Плана генералне регулације Пожега 

обезбедиће се из буџета ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега“, из 

опредељених средстава за измену планске и израду пројектне 

документације. 

 

Члан 9. 

 

Рани јавни увид и јавни увид након обављене стручне контроле 

измене и допуне ПГР Пожеге, одржаће се у складу са Законом о 

планирању и изградњи. 

Време и место одржавања раног јавног увида и и јавног увида у 

нацрт плана, биће накнадно оглашено у средствима јавног 

информисања. 
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Члан 10. 

 

За потребе измене и допуне плана не приступа се изради 

Стратешке процене  утицаја плана на животну средину. 

 

Члан 11. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Општинском службеном листу. 

 

 

03 број 350 - 32/2016 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

                       ПРЕДСЕДНИК, 

                                 Дејан Јовановић, с.р. 
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Садржај: 

 

                                                       Страна 

 

 

 

- Одлука о допунском буџету општине Пожега за 2016. годину  1 - 3 

- Одлука о одређивању простора на коме није дозвољено 

окупљање грађана  

3 - 4 

- Одлука о реализацији пројектовања и реконструкције 

приступних путева на подручју КО Висибаба, КО Расна и КО 

Узићи 

4 - 5 

- Одлука о додели Општинског признања ''7. Април'' за 2016. 

годину 

5 - 6 

- Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације Пожеге 

 

 

6 - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Пожега 

Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Пожега – Боривоје 

Неоричић 

Штампа: Општинска управа Пожега 

 
 


