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        Службени лист 

                       општине Пожега 
 

 

 

БРОЈ 7/15, ПОЖЕГА,  09.11.2015. 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…101/11,93/12,108/13,142/14) и 

члана 105. Статута општине Пожега («Службени лист општине Пожега» број 

2/08), Скупштина општине Пожега на седници одржаној дана  06.11.2015. 

године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О  ДОПУНСКОМ  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

 У члану 19. – ПРИХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се 

следеће измене: 

 -711120 Порез на приходе од самосталних делатности износ 

„25.000.000“ замењује се износом „28.000.000“;  

 -711160 Порез на приходе од осигурања имовине и лица износ 

„20.000“ замењује се износом „150.000“; 

 -711190 Порез на друге приходе износ „17.000.000“ замењује се 

износом „15.000.000“; 

 -713120 Порез на имовину износ „50.000.000“ замењује се износом 

„56.000.000“; 

 -713420 Порез на капиталне трансакције износ „15.500.000“ замењује 

се износом „9.500.000“; 

 -714540 Накнада за коришћење добара од општег интереса  износ 

„10.000“ замењује се износ „50.000“ ;  

           -732250 Капиталне донације од међународних организација додаје 

се  износ “502.000” ; 

 -741150 Камате на средства буџета општине износ „2.000.000“ 

замењује се износом „1.000.000“; 

 -741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног 

земљишта додаје се  износ „550.000“; 

 -741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 

износ „1.000.000“ замењује се износом „2.500.000“; 

 -742150 Приходи од продаје добара и услуге износ „3.000.000“ 

замењује се износом „2.000.000“; 
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 -742350 Приходи општинских органа износ „3.000.000“ замењује се 

износом „500.000“; 

 -743920 Остале новчане казне,пенали и приходи  додаје се износ 

„28.000“; 

 -745150 Мешовити и неодређени приходи износ „100.000“ замењује 

се износом „350.000“; 

 -771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода износ 

„1.000.000“ замењује се износом „1.500.000“. 

  

Члан 2. 

 У члану 19. – РАСХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се 

следеће измене: 

 -414000 Социјална давања запосленим износ „6.062.000“ замењује 

се износом „5.912.000“; 

 -416000 Награде,бонуси и остали посебни расходи износ “1.170.000” 

замењује се износом “1.217.000”; 

 -417000 Судијски и посланички додатак износ „1.950.000“ замењује 

се износом „2.490.000“; 

 -421000 Стални трошкови износ “26.698.000” замењује се износом 

“26.673.000”; 

 -422000 Трошкови путовања износ “1.547.000” замењује се износом 

“1.597.000”; 

 -423000 Услуге по уговору износ “45.758.000” замењује се износом 

“47.908.000”; 

-424000 Специјализоване услуге износ „35.595.000“ замењује се 

износом „36.695.000“; 

-425000 Текуће поправке и одржавање износ „96.628.500“ замењује 

се износом „99.213.500“; 

-426000 Материјал износ “4.629.000” замењује се износом 

“4.480.000”; 

-463000  Донације и трансфери осталим нивоима власти износ 

„122.413.000“ замењује се износом „121.413.000“; 

-472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „11.764.525“ 

замењује се износом „9.972.525“; 

-481000 Дотације невладиним организацијама износ „34.720.500“ 

замењује се износом „36.827.500“; 

-499000 Средства резерве – текућа  износ “190.475” замењује се 

износом “1.792.475”; 

-511000  Зграде и грађевински објекти износ „144.195.000“ замењује 

се износом „137.145.000“; 

-512000 Машине и опрема износ „3.887.000“ замењује се износом 

„3.872.000“. 

 

Члан 3. 

У  Посебном делу буџета врше се следеће измене: 

 

- у разделу 2.СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, функција 110 Извршни и 

законодавни органи, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 

активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, позиција 12  417 

Судијски и посланички додатак износ “1.800.000” замењује се износом 

“2.340.000”; 
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- 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 18  472  

Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „11.264.525“ замењује се 

износом „9.472.525“; 

- функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе,  

позиција 31  422 Трошкови путовања  износ “425.000” замењује се износом 

“475.000”; позиција 32 423  Услуге по уговору износ “7.800.000” замењује се 

износом “9.800.000”;позиција 40  499 Средства резерве – текућа  износ 

“190.475” замењује се износом “1.792.475”; 

-функција 421 Пољопривреда, програм 0101 Развој пољопривреде, 

програмска активност 0002 Подстицаји пољопривредној производњи, 

позиција 48  424  Специјализоване услуге износ „3.900.000“ замењује се 

износом „2.500.000“; 

- функција 760 Здравство некласификовано на другом месту, програм 

1801 Примарна здравствена заштита, програмска активност 0001 

Функционисање установа примарне здравствене заштите,  позиција 54  

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти брише  се износ 

„1.000.000“; 

- функција 810 Услуге рекреације и спорта, програм 1301 Развој спорта и 

омладине, пројекат МОСИ 2015, позиција 57  511 Зграде и грађевински 

објекти износ „43.850.000“ замењује се износом „41.700.000“;  

- функција 810 Услуге рекреације и спорта, програм 1301 Развој спорта и 

омладине, програмска активност 0001 Подршка локалним спортским 

организацијама, позиција 58  481 Дотације невладиним организацијама 

износ „13.900.000“ замењује се износом „16.050.000“;  

 

- функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, 

пројекат ОШ“Петар Лековић“- замена електроинсталација у нижим 

разредима, позиција 65 463 Донације и трансфери осталим нивоима 

власти износ „800.000” замењује се износом „497.000“; 

- функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, 

пројекат ОШ“Петар Лековић“- замена пода у фискултурној сали, позиција 

66 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „4.050.000” 

замењује се износом „4.000.000“; 

- функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, 

пројекат ОШ“Петар Лековић“- замена крова на фискултурној сали, 

позиција 67 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ 

„540.000” замењује се износом „466.000“; 

- функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, 

пројекат ОШ“Емилија Остојић“- санација мокрог чвора у свлачионицама у 

матичној школи, позиција 68 463 Донације и трансфери осталим нивоима 

власти износ „1.500.000” замењује се износом „1.159.000“; 

- функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање,  

пројекат ОШ“Емилија Остојић“- адаптација простора старе котларнице, 

позиција 69  463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ 

„650.000” замењује се износом „1.150.000“; 

- функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање,  

пројекат ОШ“Емилија Остојић“- реконструкција главног улаза и 

степеништа у дворишту позиција 70 463 Донације и трансфери осталим 

нивоима власти износ „2.860.000” замењује се износом „3.000.000“; 
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- функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, 

програмска активност 0001 Функционисање основних школа, позиција 71  

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „54.899.000” 

замењује се износом „55.027.000“; 

- функција 920 Средње образовање, програм 2003 Средње образовање, 

пројекат Гимназије –реконструкција мокрих чворова, позиција 73  463 

Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „2.324.000” 

замењује се износом „1.641.800“; 

- функција 920 Средње образовање, програм 2003 Средње образовање, 

пројекат Техничке школе –изградња тениских терена и реконструкција 

спортске инфраструктуре, позиција 74  463 Донације и трансфери 

осталим нивоима власти износ „5.000.000” замењује се износом 

„4.087.000“; 

- функција 920 Средње образовање, програм 2003 Средње образовање, 

програмска активност 0001 Функционисање средњих школа, позиција 75  

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „35.283.000” 

замењује се износом „36.878.200“; 

   

Глава 3.5 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, функција 090 Социјална 

заштита некласификована на другом  месту, програм 0901 Социјална и 

дечја заштита, пројекат 0008 Помоћ у кући старим и инвалидним лицима, 

позиција 152  463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ 

„1.510.000“ замењује се износом „610.000“; 

- програм 0901 Социјална и дечја заштита, програмска активност 0001 

Социјалне помоћи, позиција 153  463  Донације и трансфери осталим 

нивоима власти износ „6.300.000“ замењује се износом „7.100.000“; 

-програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина,позиција 154 

463  Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „914.000“ 

замењује се износом „1.014.000“; 

 

Глава 3.5 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА, функција 451 Друмски 

саобраћај, програм 0701 Путна инфраструктура, програмска активност 

0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром, позиција 156  425 

Текуће поправке и одржавање износ „55.216.000“ замењује се износом 

„58.416.000“;  

- функција 510 Управљање отпадом, програм 0601 Комунална делатност, 

програмска активност 0008 Јавна хигијена, позиција  160  424  

Специјализоване услуге износ „18.000.000“ замењује се износом 

„20.500.000“; 

 - функција 520 Управљање отпадним водама, програм 0601 Комунална 

делатност, програмска активност 0002 Управљање отпадним водама, 

позиција  163 511  Зграде и грађевински објекти  износ „18.700.000“ 

замењује се износом „14.200.000“; 

- функција 620 Развој заједнице, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, позиција 166  414  Социјална давања запосленим износ 

„576.000“ замењује се износом „426.000“; позиција 171  423  Услуге по 

уговору износ „273.000“ замењује се износом „423.000“; 

- функција 640 Улична расвета, програм 0601 Комунална делатност, 

програмска активност 0010 Јавна расвета, позиција 181  425 Текуће 

поправке и одржавање износ „5.550.000“ замењује се износом „4.750.000“; 



 5 

позиција 182  511  Зграде и грађевински објекти износ „2.060.000“ замењује 

се износом „1.660.000“; 

 

Глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0002 Месне заједнице, позиција 183 421 Стални 

трошкови износ „1.942.000“ замењује се износом „1.873.000“; позиција 185  

425  Текуће поправке и одржавање износ „13.207.500“ замењује се 

износом „13.392.500“; позиција  186  426  Материјал износ „496.000“ 

замењује се износом „391.000“; позиција 187  481 Дотације невладиним 

организацијама износ „80.500“ замењује се износом „37.500“; позиција  

189  512  Машине и опрема износ „24.000“ замењује се износом „56.000“; 

 

Глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, функција 473 Туризам, 

програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 Туристичка 

промоција, позиција 194 416  Награде,бонуси и остали посебни расходи   

износ  „46.000“ замењује се износом „93.000“; позиција 195  421 Стални 

трошкови износ „200.000“ замењује се износом „244.000“; позиција 200 426 

Материјал износ „70.000“ замењује се износом „26.000“; позиција 202  512 

Машине и опрема износ „120.000“ замењује се износом „73.000“. 

 

Члан 4. 

Изменама у члану 1.  2. и  3. ове Одлуке извршиће се одговарајуће 

измене збирова у Билансу прихода и расхода буџета и распореду 

прихода по функцијама, главама и разделима буџета. 

 

Члан 5. 

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

«Службеном листу општине Пожега». 

 

 

 

01 број  011-38/15 од 06.11.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

 

                Председник, 

                                                                                        Дејан Јовановић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

На основу члана 1-12. Закона o платама у државним органима и 

јавним службама (''Сл.гл.РС'', бр. 34/01, 62/06,116/08, 92/011 и 99/011) и 

одредби Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

именованих и постављених лица и запослених у државним органима 

(''Сл.гл.РС'', бр. 44/2008 и 2/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гл.РС'', бр. 129/2007) 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 06.11.2015. године, донела је 
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О Д Л У К У 

о    измени и допуни Одлуке о коефицијентима  за  обрачун 

и   исплату  плата  изабраних,  именованих  и  постављених 

лица у Скупштини општине Пожега, запослених у Општинској 

управи и Општинском јавном правобранилаштву и накнадама 

и другим примањима одборника у Скупштини општине Пожега 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о коефицијентима  за  обрачун и   исплату  плата  

изабраних,  именованих  и  постављених лица у Скупштини општине 

Пожега, запослених у Општинској управи и Општинском јавном 

правобранилаштву и накнадама и другим примањима одборника у 

Скупштини општине Пожега у члану 4. после речи: ''…именованих и 

постављених лица износе:'' додаје се текст који гласи: ''- за помоћника 

председседника Општине…. 17,53'', након чега текст остаје непромењен. 

 

Члан 2. 

 Члан 8. Одлуке мења се и гласи:  

 ''Факултативно, председник Скупштине општине и помоћник 

председника Општине имају право на накнаду у висини од 65% од зараде 

коју би примали да су на сталном раду у Општини. 

 Заменик председника Скупштине општине има право на накнаду у 

висини од 25% од зараде коју би примао да је на сталном раду у 

Општини.'' 

  

Члан 3. 

 Члан 12. став 1. исте Одлуке мења се и гласи: 

 ''Одборници Скупштине општине, чланови радних тела Скупштине 

општине, чланови радних тела која образује председник Општине и 

одборничких група имају право на накнаду за рад, за сваки дан заседања, 

у висини од 2.150,00 динара, а чланови Општинског већа имају накнаду за 

рад на седницама Оптшинског већа, за сваки дан заседања, у висини од 

5.300,00 динара, као и право на трошкове превоза у висини цене превозне 

карте.'' 

 

Члан 4. 

 У члану 13. Одлуке ставови од 2. до 4. престају да важе.  

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 

''Службеном листу општине Пожега''. 

 

 

01 Број: 011-33/15 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

      ПРЕДСЕДНИК, 

                                              Дејан Јовановић,с.р. 
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На основу члана 8 Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Сл. гл. РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012  и 125/14), члан 38 б Закона о 

порезима на имовину („Сл. гл. 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), 

члана 36 Закона о изменама и допунама Закона  о порезима на имовину 

(“Сл. гласник РС“, број 47/2013) и члана 38 и 105 Статута општине Пожега 

(''Сл. лист општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине 

Пожега, на седници одржаној дана  06.11.2015. године, донела је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

У ОПШТИНИ ПОЖЕГА 

 

 

Члан 1 

 

 Овом одлуком утврђује се стопа пореза на имовину на права на 

непокретностима на територији општине Пожега. 

 

Члан 2 

 

Стопе пореза на имовину износе: 

1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне 

књиге-0.4 %; 

2) на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге – 0.03 %;  

3)на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне 

књиге: 

 

 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

1) до 10.000.000 динара 0.4 % 

2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара 40.000.00 динара + 0.6% на износ 

преко 10.000.000,00 динара 

3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара 130.000.00 динара + 1% на  износ 

преко 25.000.000.00 динара 

4) преко 50.000.000 динара 380.000.00 динара + 2% на износ 

преко 50.000.000.00 динара 

 

 

Члан 3 

 

 

Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у 

складу са Законом о порезима на имовину. 

       

    Члан 4 

 

     

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини 

стопе пореза на имовину (Службени лист општине Пожега број 5/13 од 

5.11.2013. године). 
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 Ову одлуку објавити на интернет страни општине Пожега. 

 

    Члан 5 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Пожега“, а примењује се од 1. јануара 2016. 

године. 

 

 

03 Број: 011-36/15 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Јовановић, 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  06.11.2015. 

године, донела је: 

 

 

 

ОДЛУКА 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

Члан 1 

 

Овим одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. 

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 2016. годину на територији општине Пожега у зони I, 

износе: 
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Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

1. Станови  

66.657,98 динара 

 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Пожега у зони II, 

износе: 

 

Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

Пољопривредно 

земљиште 

375,70 динара 

Станови 59.700,51 динара 

 

 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Пожега у зони III, 

износе: 

 

Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

Пољопривредно 

земљиште 

375,70 динара 

Станови 59.700,51 динара 

 

 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Пожега у зони IV, 

износе: 

 

Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

Пољопривредно 

земљиште 

486,52 динара 

Шумско земљиште 

 

26,30 динара 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Пожега у зони V, 

износе: 

 

Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

Пољопривредно 

земљиште 

92,00 динара 

Шумско земљиште 

 

26,30 динара 
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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 2015. годину, сходно члану 6. став 8. Закона о порезима на 

имовину. 

 

 Утврђене цене непокретности у најопремљенијој зони на територији 

општине Пожега коришћење као просечне цене за утврђивање пореза на 

имовину обвезника који не воде пословне књиге за 2015. годину, износе: 

 

Станови          60.342,20 

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. 

 

Члан 5 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Пожега“, а примењује се од 01. јануара 2016. 

године.  

 

 

01 Број: 011-35/15 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Јовановић, с.р. 
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Садржај:                            Страна 

 

 

- Одлука о допунском буџету општине Пожега за 2015. годину 1 - 5 

- Одлука о измени и допуни Одлуке о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата изабраних, именованих и постављених лица у 

Скупштини општине Пожега, запослених у Општинској управи и 

Општинском јавном правобранилаштву и накнадама и другим 

примањима одборника у Скупштини општине Пожега 

5 - 6 

- Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Пожега 7 - 8 

- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2016. годину на територији општине Пожега 

8 - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Пожега 

Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Пожега – Боривоје 

Неоричић 

Штампа: Општинска управа Пожега 

 

 


