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На основу члана 32. тачке 2. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» број 129/07), члана 43. Закона о буџетском систему («Службени 
гласник РС» број 54/09…101/10,101/11,103/15) и члана 14. и 105. Статута 
општине Пожега («Службени лист општине Пожега» број 2/08), Скупштина 
општине Пожега на седници одржаној дана ___________ године, донела је  

 
 

 
 

О Д Л У К У 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 ЗА 2019.ГОДИНУ 
 
 
 

I  ОПШТИ ДЕО 
 
 

Члан 1. 
 Буџет општине Пожега за 2019. годину састоји се од: 
 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
Укупни приходи и примања остварени по  
основу продаје нефинансијске имовине    902.416.000  динара 
 1. средства из буџета        891.041.000 динара 
 2. додатни  приходи                     11.375.000 динара 
Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине       907.066.000 динара 
 1. расходи и издаци  из буџета   895.691.000 динара 
 2. расходи и издаци из додатних  прихода     11.375.000 динара 
 
Буџетски суфицит-дефицит          - 4.650.000 динара 
Издаци за набавку финансијске имовине 
(у циљу спровођења јавних политика)               0 динара 
Укупни фискални суфицит-дефицит                   - 4.650.000 динара 
 
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

Примања од продаје финансијске имовине  
и задуживања                                        0 динара 
Пренети вишак прихода                       22.000.000 динара 
Издаци за набавку финансијске имовине и  
отплату главнице дуга               17.350.000 динара 
Нето финансирање             4.650.000 динара                                                       
 
  
 
 
 
 
 



Члан 2. 
Приходи и примања  и расходи и издаци остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и 
примања, расхода и издатака: 
 
 Економска  

класификација 
Средства из 

буџета 

1. 2. 3. 

 
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
 

  

I   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

7+8 902.416.000 

Текући приходи: 7  

1. Порески приходи 71 543.151.000 

      1.1. Порез на доходак,добит и капиталне добитке 711 401.701.000 

      1.2. Порез на фонд зарада 712 10.000 

      1.3. Порез на имовину 713 92.940.000 

      1.4. Порез на добра и услуге 714 18.500.000 

      1.5. Други порези 716 30.000.000 

2. Непорески приходи, од чега: 74 71.480.000 

      2.1. Приходи од имовине 741 12.700.000 

      2.2. Приходи од продаје добара и услуга 742 40.630.000 
од тога:сопствени приходи индирект.буџ.корисника   7.630.000 

      2.3. Новчане казне 743 7.150.000 

 744 10.000.000 

      2.5. Мешовити и неодређени приходи 745 1.000.000 

3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771+772 100.000 

4. Донације 731+732 17.700.000 
     Донације индиректних буџетских корисника   

5. Трансфери 733 216.240.000 
од тога:трансфери од др. нивоа власти индир.корисн.   

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 53.745.000 
од тога:примања од продаје неф.имовине индир.корисн.  3.745.000 

II   УКУПНИ РАСХОДИ  ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

4+5 907.066.000 

Текући расходи: 4 760.217.000 

1. Расходи за запослене 41 210.966.000 
од тога из средстава индиректних буџ.корисника  178.000 

2. Коришћење услуга и роба 42 309.148.000 
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 22.100.000 

6. Остали расходи 48+49 67.960.000 
од тога из средстава индиректних буџ.корисника  20.000 

7. Трансфери 46 138.093.000 
од тога из средстава индиректних буџ.корисника  4.245.000 

8. Издаци за нефинансијску имовину 5 146.849.000 
од тога из средстава индиректних буџ.корисника  1.500.000 



III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)  

(I-II) 

(7+8)-(4+5) - 4.650.000 

 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
 

  

IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

92 0 

V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 0 

1. Примања од домаћих задуживања 911 0 

2. Примања од иностраног задуживања 912 0 
VI НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ 3 22.000.000 

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)  4.650.000 

 
 
 
 

Члан 3. 

 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021. 
годину исказују се у следећем прегледу: 
 
  

Ек. 
кл. 

Р. 
бр 

 
Опис 

Износ у динарима 

2019. 2020. 2021. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 134.200.000   

511  Зграде и грађевински објекти    

 1. Пројектно финансирање месних заједница 
-изградња и реконструкција комуналне 
инфраструктуре-   

   

  Година почетка финансирања пројекта:      2019 2.000.000   

  Година завршетка финансирања пројекта: 2019    

  Укупна вредност пројекта:   2.000.000    

  Извори финансирања:     

        - из текућих прихода буџета    

 2. Пројекат „Заштита географског порекла“ 100.000   

  Година почетка финансирања пројекта:      2019    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2019    

  Укупна вредност пројекта:   100.000    

  Извори финансирања:     

        - из текућих прихода буџета    

 3. Изградња и реконструкција  улица и путева 30.000.000   

  Година почетка финансирања пројекта:      2019    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2019    

  Укупна вредност пројекта:  30.000.000    

  Извори финансирања:     

        - из текућих прихода буџета             

 4. Израда просторних и урбанистичких планова 800.000   



  Година почетка финансирања пројекта:      2019    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2019    

  Укупна вредност пројекта: 800.000    

  Извори финансирања:     

        - из текућих прихода буџета             

 5. Израда вишенаменских развојних пројеката 5.000.000   

  Година почетка финансирања пројекта:      2019    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2019    

  Укупна вредност пројекта:  5.000.000    

  Извори финансирања:     

        - из текућих прихода буџета             

 6. Изградња канализационих мрежа  2.000.000   

  Година почетка финансирања пројекта:      2019    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2019    

  Укупна вредност пројекта:   2.000.000    

  Извори финансирања:     

        - из текућих прихода буџета    

 7. Изградња водоводних мрежа  57.000.000   

  Година почетка финансирања пројекта:      2019    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2019    

  Укупна вредност пројекта:   57.000.000    

  Извори финансирања:     

        - из текућих прихода буџета    

 8. Реконструкција зграде народне библиотеке  1.000.000   

  Година почетка финансирања пројекта:      2019    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2019    

  Укупна вредност пројекта:1.000.000    

  Извори финансирања:     

        - из текућих прихода буџета             

 9. Реконструкција и адаптација спортско-културног 
центра 

22.800.000   

  Година почетка финансирања пројекта:      2019    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2019    

  Укупна вредност пројекта:   22.800.000    

  Извори финансирања:     

        - из текућих прихода буџета    
 10 Изградња заштитних ограда - безбедност 

саобраћаја 
2.000.000   

  Година почетка финансирања пројекта:      2019    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2019    

  Укупна вредност пројекта:   2.000.000    

  Извори финансирања:     

        - из текућих прихода буџета    

 11 Пројекат „Безбедно и зелено“ 11.000.000   

  Година почетка финансирања пројекта:      2019    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2019    

  Укупна вредност пројекта:   11.000.000    

  Извори финансирања:     

        - из текућих прихода буџета    

 12 Спортско-културни центар-капитално одржавање 
објеката 

500.000   

  Година почетка финансирања пројекта:      2019    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2019    



  Укупна вредност пројекта:550.000    

  Извори финансирања:     

        - из текућих прихода буџета :500.000            

       - из сопствених средстава : 50.000    

      

      

  Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 11.049.000   

512 1. Машине и опрема 10.550.000   

515 2. Нематеријална имовина (књиге у библиотеци) 499.000   

      

      

 
 

     

  В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

8.000.000   

463 1. Средње образовање 8.000.000   

  Година почетка финансирања пројекта:      2019    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2019    

  Укупна вредност пројекта:      

  Извори финансирања:     

      - из текућих прихода буџета       

      

      

  УКУПНО А+Б+В 153.249.000  - 

 
 

Члан 4. 
 Средства из члана 1. ове Одлуке користиће се за финансирање јавних 
расхода преко консолидованог рачуна трезора. 
 Привремено расположива средства на консолидованом рачуну трезора 
могу се краткорочно пласирати код пословних банака  закључивањем уговора 
који потписује Председник општине. 
 

Члан 5. 
 Наредбодавац за извршење буџета је председник општине Пожега. 
 За извршење буџета председник општине одговоран је Скупштини 
општине. 
 

Члан 6. 
 Орган управе надлежан за послове финансија обавезан је да редовно 
прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Општинско 
веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 
деветомесечног периода. 
 У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана 
Општинско веће доставља извештај Скупштини на усвајање. 

 
 

Члан 7. 
 Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу 
буџетску резерву, у складу са чланом 61.Закона о буџетском систему доноси 
надлежни извршни орган. 



 Директни буџетски корисник, уз одобрење локалног органа надлежног за 
послове финансија, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на 
име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета 
у износу од 5% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ 
умањује. 

Члан 8.  
 Одлуку о узимању краткорочних кредита за финансирање дефицита 
текуће ликвидности доноси председник општине. 
 Захтев за одобрење фискалног дефицита изнад законског лимита од 10% 
председник општине подноси Министарству финансија. 
 
 

Члан 9. 
 У текућу буџетску резерву буџета општине Пожега за 2019.годину 
издвајају се средства у износу од 2.000.000 динара . 
 Средства текуће буџетске резерве распоређују се на поједине кориснике 
буџетских средстава решењем председника општине Пожега и представљају 
повећање позиција за намене за које су распоређена. 

 
 

Члан 10. 
 У сталну буџетску резерву буџета општине Пожега за 2019.годину 
издвајају се средства у износу од 450.000 динара. 
 Средства сталне буџетске резерве распоређују се на поједине кориснике 
буџетских средстава решењем председника општине Пожега и представљају  
повећање позиција за намене за које су распоређене. 
 
 

Члан 11. 
Средства на позицији 17, економска класификација 423 Услуге по 

уговору– средства за исплату накнада личних пратилаца за децу ометену у 
развоју, планирана у износу од 7.000.000,00 динара обезбеђују се 40% из 
општинског буџета, а 60% из наменског трансфера  буџета Републике Србије за 
2019. годину. 

 
Члан 12. 

Ближи распоред средстава на позицији 83, економска класификација 481 
Дотације невладиним организацијама – средства за спортске клубове, утврдиће 
се решењем Општинског већа. 

 
Члан 13. 

 Средства на позицији 41, функција 160, економска класификација 481 
Дотације невладиним организацијама у износу од 5.500.000 динара, средства 
на позицији 42, функција 160, економска класификација 511 Зграде и 
грађевински објекти у износу од 2.000.000,00 динара и средства на позицији 87, 
функција 820, економска класификација 481 Дотације невладиним 
организацијама у износу од 570.000 динара распоредиће се корисницима по 
моделу конкурсног финансирања, на основу спроведеног конкурса и 
закључених уговора.  

 



Члан 14. 
 Средства распоређена овом Одлуком  преносиће се корисницима 
сразмерно оствареним приходима. 
 Приоритет у преносу средстава имају средства за зараде запослених и 
неопходни стални трошкови за функционисање буџетских корисника. 
 
 

Члан 15. 
 На терет средстава буџета буџетски корисници могу преузимати обавезе 
до износа утврђених овим буџетом за те намене. Преузете обавезе, у износу 
већем од износа средстава утврђених овом одлуком, не могу се извршавати на 
терет буџета. 
 Изузетно, корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. 
Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи 
на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога 
органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а 
највише до износа исказаних у плану капиталних издатак из члана 3 ове одлуке. 
 Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из 
средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода 
прво врши из прихода из тих других извора. 
 
 

Члан 16. 
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене 

искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, 
осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод. 
 
 

Члан 17. 
 Изузетно, у случају да виши ниво власти својим актом определи буџету 
општине Пожега наменска трансферна средства, укључујући и средства за 
надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања 
донација, чији износи нису били познати у поступку доношења одлуке о буџету, 
орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о 
буџетском систему одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том 
основу. 

 
Члан 18. 

 Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника 
буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама 
у тромесечним плановима буџета. 
 Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за 
плаћање (копије). 
 

 
Члан 19. 

 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о 
набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да 
поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. 



 Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра 
се набавка чија је процењена вредност у износу одређеном Законом.  
 
 

Члан 20. 
 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 
31.децембра 2019. године средства која нису утрошена за финансирање 
расхода у 2019. години, која су овим корисницима пренета у складу са овом 
одлуком. 
 

Члан 21. 
 Корисници буџетских средстава не могу заснивати радни однос са новим 
лицима до краја 2019. године без сагласности Владе Републике Србије и 
уколико средства за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа 
средстава која су у складу са овом одлуком предвиђена за те намене буџетском 
кориснику. 
 

Члан 22. 
 Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се по буџетским 
корисницима на начин исказан у посебном делу буџета. 
 
 

II   ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност 
у целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију 
средстава за рад у 2019.години, на терет капитала сразмерно делу средстава 
обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација. 
 
 

Члан 24. 
 Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од 
прописаног, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода. 
 Повраћај прихода из става 1. овог члана врши се на основу решења 
надлежног органа. 
 

Члан 25. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
«Службеном листу  општине Пожега». 
 
 

01 број ___________ oд ____________године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
 
 
 

       Председник, 
                      Зорица Митровић 


