


  З  А  П  И  С  Н  И  К 

  
Са двадесет четврте – друге ванредне  седнице Скупштине општине Пожега, 

одржане 03.10.2019. године. 
 Седница је почела са радом у 10.00 часова. 
 Седница се аудио снима. 
              Седницом председава председница Скупштине Верица Богићевић. 
 Записник води референт Лела Богдановић. 
 Седници од изабраних  52 одборника, присуствују 32 одборника. 
 Седници не присуствују одборници: Војка Петровић Сакач, Миљанка Филиповић, 
Весна Чумић, Гордана Вуксановић, Данијела Мајсторовић, Брана Тодоровић, Горан 
Дрндаревић, Светлана Милински, Гордана Стевић, Марија Вујичић, Бошко Котарац, Бошко 
Јелић, Паун Петровић, Братислава Ђурић, Славко Николић и Гордана Маринковић 
Савовић. 

Председница Скупштине Верица Богићевић констатује да седници  Скупштине  
присуствује довољан број одборника, тако да Скупштина може радити и пуноважно 
одлучивати. 

Поред одборника, седници Скупштине присуствовали су  и : председник општине 
Пожега Ђорђе Никитовић, заменик председника општине Иван Новаковић, помоћник 
председника општине Дејан Петровић, Општински правобранилац Миладин Филиповић, 
и представници медија (Раде Марковић, Телевизија Пожега, Телевизија „Телемарк“ и 
Радио Пожега). 

Председница Скупштине је  на почетку седнице упознала одборнике да је 
председник општине на основу члана32. Став 3. и 4. Пословника о раду Скупштине 
општине Пожега („Сл.лист Општине Пожега“, бр. 1/19), предложио да се сазове ХИТНА 
седница Скупштине општине Пожега у циљу разматрања ребаланса буџета општине 
Пожега за 2019. Годину, чији предлог је утврдило Општинско веће оопштине Пожега на 
седници од 30.09.2019. године, којим се на приходној страни буџета повећавају 
трансфери оед Републичког буџета у износу од 2.800.000,00 динара а на расходној страни 
су повећана средства за израду Студије унапређења стања канализационе мреже у износу 
од 4.800.00,00 динара и смањена средства на позицији 65 за изградњу канализационих 
мрежа у износу од 2.000.000,00 динара, а све ово је неопходно да би се конкурисало код 
Владе Републике Србије за средства за реконструкцију и одржавање водоводне и 
канализационе мреже на територији општине Пожега, а обезбеђена средства у буџету су 
неопхосна за израду Студија за унапређење стања канализационе мреже.  

Такође је одборницима достављен и закључак Савета за буџет и финансије у коме 
се предлаже Скупштини општине Пожега да донесе Одлуку о ребалансу буџета општине 
Пожега за 2019. годину као у тексту који је достављен у предлогу Општинског већа са 
седнице од 30.09.2019. године, као и материјал са Административно мандатне комисије 
која је одржана 02.10.2019. године и која је утврдила предлог решења о потврђивању и 
престанку мандата одборника, као и Одлуку о измени Одлуке о покретању поступка 
ликвидације ЈП „Дирекција за изградњу Пожега“ Пожега. 



У складу са чланом 50. став 4. Закона о локалној самоуправи и члана 65. став 3. 
Статута Општине Пожега, председница Скупштине је обавестила је одборнике да је члан 
Општинског већа општине Пожега Владе Радовановић поднео оставку на место члана 
Општинског већа и замолила да ова констатација уђе у Записник. С тим у вези, 
председник општине Пожа, даће предлог за новог члана Општинског већа општине 
Пожега о чему ће се одборници у складу са Статутом, изјаснити тајним гласањем. 

Председница је у складу са наведеним предложила допуну дневног реда ИЗБОР 
НОВОГ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА и дала предлог на гласање. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 
“уздржан” нико, усвојила предложену допуну дневног реда.  

Председница Скупштине је потом дала на гласање дневни ред у целини са 
предложеном допуном. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 
“уздржан” нико, усвојила у целини, предложени  
 

 

ДНЕВНИ  РЕД: 

1. ВЕРИФИКАЦИЈА  МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници) 
2. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ 
4. ИЗБОР НОВОГ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
5. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

 
1. 

2. Прва тачка дневног реда је ВЕРИФИКАЦИЈА  МАНДАТА ОДБОРНИКА Видомира 
Лекића са листе ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА. 

По овој тачки дневног реда за реч се јавила одборниза Зорица Митровић и 
поставила питање Секретару Скупштине општине Пожега шта се дешава са одборничким 
мандатом одборнице Војке Петровић Сакач с обзиром да нема верификације и 
одборничким мандатом председника општине Ђорђа Никитовића. Такође, одборница је 
поставила питање да ли су достављена сва потребна документа за верификацију мандата 
Милана Божића и Миломира Браловића за које јој је речено да нису доставили потребну 
документацију, а да се са Браловићем  није успело ступити у контакт. У питању су два 
мандата мање одборника Српске напредне странке. 

Секретар Скупштине Боривоје Неоричић је објаснио да што се тиче мандата 
одборнице Војке Петровић Сакач, стигао је извештај МУП-а да је одјавила адресу 
пребивалишта на територији Општине Пожега, што један од законских услова за 
престанак њеног мандата. Што се тиче одборничког мандата Милана Божића, Секретар 
Скупштине је рекао да је Општинска изборна комисија у којој је он секретар, издала 
Уверење Милану Божићу. Други део одговора је да да Административно мандатна 
комисија за ову седницу Скупштине није утврдила предлог Решења за верификацију 



мандата. Што се тиче верификације мандата одборника који би заменио одборницу Војку 
Петровић Сакач, Секретар Скупштине је објаснио да се прво мора донети Решење о 
престанку једног мандата да би се верификовао други. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 
“уздржан” нико, усвојила Решење о утврђивању мандата одборника Видомира Лекића са 
листе „ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“ 
            

  2. Одборница Војка Петровић Сакач одјавила је пребивалиште на територији 

општине Пожега за Суботицу о чему је прибављен извештај Полицијске станице Пожега 

бр.205-359/19 од 30.09.2019. године. 

 Чланом 46. Закона о локалним изборима предвиђено је да одборнику престаје 

мандат, поред осталог, и ако му престане пребивалиште на територији јединице локалне 

самоуправе, а Скупштина на првој наредној седници, након обавештења о наступању 

законом предвиђене околности, утврђује да је одборнику престао мандат. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 
“уздржан” нико, усвојила Решење о престанку мандата одборнице Војке Петровић Сакач 
са листе ''Александар Вучић – Србија побеђује''. 

 

3. По предлогу Административно мандатне комисије за доношење ОДЛУКЕ О 

ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА, у коме се у формалном смислу ради о измени одлуке, а суштински се у 

члану 6. Одлуке, разрешава ликвидациони управник ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА Жарко Ковачевић, (именован Одлуком Скупштине општине 

од 01.02.2018. године, који поднео је оставку па је неопходно именовати новог 

ликвидационог управника по ХИТНОМ ПОСТУПКУ, како би се поступак ликвидације 

окончао и спречиле штетне последице по оснивача), а за новог ликвидационог управника 

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА именује се Драгана Милановић. 

У дискусији по овој тачки дневног реда учествовао је и председник општине Ђорђе 

Никитовић. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 
“уздржан” нико, усвојила ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 
ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА. 
 

2. 
У оквиру друге тачке дневног реда усвајање  ЗАПИСНИКА СА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, за реч се јавила одборница Зорица Митровић 



која није имала примедбу на Записник већ је имала питање за предлагача за састав Савета 
за безбедност општине Пожега, председника општине Ђорђа Никитовића. 

У дискусији по овој тачки дневног реда учествовали су и Љубивоје Диковић, Зоран 
Јотић који се оградио од излагања одборнице Зорице Митровић јер не може да разуме да 
се људи деле на чланове Српске напредне странке и на оне који то нису, Тихомор 
Марјановић који је подсетио на усвојени дневни ред и замолио председницу Скупштине 
да примени Пословник о раду Скупштине, а одборнике да поштују Пословник о раду 
Скупштине јер се расправља о другој тачки дневног реда ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ 
СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, а да се овакви „политички двобоји“ воде на 
седницама Општинских одбора странака 
 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, као у достављеном тексту. 
 

3. 
 Председник општине Ђорђе Никитовић се као предлагач јавио за реч и 
обрезложио одборницима  

Уградња новчаних средстава за студију унапређења старе канализацине мреже на 
територији општине Пожега. Израда наведене студије представља основ и услов за 
добијање новчаних средстава од Владе Републике Србије за одржавање и реконструкцију 
вововодне и канализационе мреже. Изражено у бројевима то изгледа овако: на 
приходној страни буџета повећани су трансфери од републичког буџета у износу од 
2.800.000,00 динара. 

На расходној страни  су повећана средства на позицији 60, за израду студије 
унапређења стања канализационе мреже у износу од 4.800.000,00 динара и смањена 
средства на позицији 65 за изградњу канализационих мрежа у износу од 2.000.000,00 
динара. 

У складу са наведеним, урађен је предлог овог ребаланса, па се предлаже 
Скупштини  општине  Пожега да размотри  текст Предлога  Одлуке о ребалансу буџета 
општине Пожега за 2019.године и усвоји га  као у приложеном тексту. 

Одборници су уз похвале и одобравање, дали подршку овој Одлуци о ребалансу 
буџета за 2019. Годину. 

У дискусији по овој тачки учествовали су и заменик председника општине Стево 

Јешић, Душко Доловић, Тихомир Марјановић, Драгомор Шојић и Зорица Митровић. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, 
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ, као у достављеном тексту. 

 
 

4. 
Председница Скупштине је упознала одборнике да је на седници Општинског већа 

одржане 30.09.2019. године, већник Владе Радовановић поднео оставку, па је позвала 



председника општине Ђорђа Никитовића да предложи кандидата за новог члана 
Општинског већа општине Пожега.  

Председник општине Ђорђе Никитовић је за новог члана Општинског већа општине 
Пожега, предложио кандидата Видана Михајиловића. 

 
- Видан Михајиловић, из Каленића, рођен 1962. године, по занимању 

електротехничар. 
 
После отворене дискусије по овој тачки дневног реда за реч се јавио одборник 

Тихомир Марјановић који је у свом излагању акценат ставио на важност струке што је 
више пута до сада истицао.  

 
Председница Скупштине Верица Богићевић је у складу са чланом 8. и 9. 

Пословника о раду Скупштине, предложила комисију од три члана, која ће спровести тајно 
гласање за избор новог члана Општинског  већа општине Пожега. Комисију чине: 
 

1. Љубивоје Диковић- председник 
2. Мирослав Димитријевић – члан 
3. Милена Шојић Ивановић – члан 

 
Председница Скупштине је упознала одборнике да се избор за члана Општинскпог 

већа врши тајним гласањем. 
На гласачком листићу се налази име и презиме кандидата за члана Општинског 

већа. 
Гласање ће се вршити заокруживањем једне од понуђених могућности „ЗА“ или 

„ПРОТИВ“, а која се налази испод имена предложеног кандидата. Листић је оверен 
печатом Скупштине општине Пожега. 

Гласање ће се вршити у складу са чланом 25. и 26. Пословника о раду Скупштине. 
Гласање ће спровести већ изабрана комисија. 
Одређена је пауза од 15 минута, како би се припремио потребан материјал и спровело 

гласање. 

 
Након одређене паузе, председавајућа је дала реч председнику Комисије да 

саопшти резултате гласања. 
Председник Комисије Љубивоје Диковић, саопштио је следеће резултате: 
„Комисија за утврђивање резултата за избор члана  општинског већа општине 

Пожега, утврдила је следеће резултате: 
- Број преузетих гласачких листића је 52. 
- Број гласачких листића нађених у гласачкој кутији је 31. 
- Гласао је 31 одборник. 
- Важећих листића је било 31. 
- Неважећих листића је било 0. 
- Неупотребљених листића је било 21. 
- За избор извршних органа гласао је 28 одборника. 



- Против избора извршних органа гласало је 3 одборника. 
 
На основу утврђених резултата за избор члана Општинског већа општине Пожега, 

гласало је 28 одборника, што представља Статутом предвиђену већину, па је за за члана 
Општинског већа изабран предложени кандидат Видан Михајиловић . 

Председник Комисије и председница Скупштине честитали су новоизабраном 
члану Општинског већа. 
 

5. 
На данашњој седници Скупштине, одборничко питање поставио је одборник 

Драгомир Шојић и односило се на санацију дела пута у МЗ Здравчићи  у дужини од око 80 
метара, који води до куће  Шуљагић Милојке која је стара више од осамдесет година и до 
њене куће није могуће доћи возилом, па тако ни возило хитне помоћи не може да дође 
до ње. Средства којима је располагала МЗ Здравчићи утрошена су за санацију путева у 
овој Месној заједници и урађено је више од 80% путева. Средства која недостају да се и 
дај део пута санира су око 30-40 хиљада динара. 

Одговор на ово питање дао је координатор за Месне заједнице Бранко Симовић 
који је рекао да је свака месна заједница требала да одреди приоритете за себе, а да то 
није урађено. У овом тренутку нема начина да се тај део пута заврши али да ће се у 
наредном периоду покушати на све начине, да овај проблем реши. 

 
Седница је завршена у 11.15 часова. 

       
Записничар                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
 Лела Богдановић                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        
                                                                                                                                      Верица Богићевић 
  



 
На основу члана 94. став 1. и 4. Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 41/2018, 44/2018, 83/2018 и 31/2019) 
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007 и 83/2014-др. Закон), члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник 
РС“, бр. 65/2013 и 13/2016) и члана 105. Статута општине Пожега („Службени лист 
општине Пожега“, број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега на седници 
одржаној дана _______2019. године, донела је   
 
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
 О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ 

 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о ауто-такси превозу (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 10/2018) у члану 
15. после става 2. додаје се 3. став, који гласи: 
 ''Превозник из става 1. овог члана, у случају престанка вршења превоза путника 
такси возилом, дужан је да у року од 60 дана исто такси возило замени новим такси 
возилом којим ће вршити превоз путника, под претњом губитка стечених права по 
ранијем такси возилу. Под превозником ће се у овом случају сматрати и превозници 
који су престали вршити превоз путника такси возилом, а нису заменили исто возило 
новим од тренутка ступања на снагу Закона о изменама о допунама Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају (''Сл.гласник РС'', број 83/18). Рок од 60 дана ће им тећи 
од дана ступања на снагу ове одлуке.'' 
 
 

Члан 2. 
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Пожега“. 
 
 

01 Број: 011-37/19 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

  
 

ПРЕДСЕДНИК, 

Верица Богићевић 
 



  

 

На основу члана 138. и 105. Статута општине Пожега (''Сл.лист 

општине Пожега'', бр. 1/2019), а сходно овлашћењима из члана 23. и 26. 

Закона о култури (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016), 

Скупштина општине Пожега, на седници одржаној _____2019. године, 

донела је 

О Д Л У К У 

о одређивању назива Градске галерије Пожега 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком Општина Пожега, као оснивач, одређује назив 

Градске галерије Пожега тако да назив гласи: 

 ''Градска галерија ''Милан Туцовић'' Пожега.'' 

 Текст назива галерије исписује се на српском језику, ћириличним 

писмом. 

 

Члан 2. 

 Ову Одлуку ће извршити Установа за спорт и културу ''Спортско-

културни центар Пожега'' кроз исписивање назива галерије, коришћење 

новог имена галерије у правном саобраћају и кореспонденцији, 

каталозима, плакатима и др. 

 Користиће се јединствено ликовно решење изгледа (лога) новог 

назива галерије које ће бити јасно препознатљиво, оригинално ликовно 

решење, о чему ће се побринути надлежни одрган установе. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном листу општине Пожега''. 

 

01 Број: 011-39/2019 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Верица Богићевић 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општинско веће општине Пожега својим закључком од 14.10.2019. 

године усвојило је иницијативу Комисије за назив улица, тргова.... да се 

градској галерији у Пожеги да име ''Милан Туцовић'', а поводом 

изненадне смрти нашег истакнутог сликара. 

Прибављена је и сагласност породице Туцовић да се градској 

галерији додели ново име ''Градска галерија ''Милан Туцовић'' Пожега'' 

 Основни биографски подаци на основу Биографског лексикона: 

 ТУЦОВИЋ М. МИЛАН (Горобиље, Пожега, 1965), сликар, вајар. Још 

док је учио основну школу у Горобиљу и Пожеги, испољавао је склоност и 

незаситу потребу да се ликовно изражава па је, без икаквог подстицаја 

са стране, сав живи и неживи свег око себе претварао у цртеже. С тим 

је наставио и као ђак пожешке Гимназије из које је, по савету ликовног 

подагога, после другог разреда прешао у Школу за индустријско 

обликовање у Београду, у којој је завршио Одсек за индустријски дизајн. 

Дипломирао је 1991. на одсеку за вајарство Факултета примењених 

уметности. 

 Усавршавао се и као цртаћ и сликар. Посветивши се потпуно 

уметности, почео је као студент да самостално излаже своје радове. 

Истовремено је скренуо пажњу на себе са неколико вредних признања. 

По завршетку студија сврстао се у ред најистакнутијих српских сликара 

млађе генерације. Поред учешћа на више групних изложби у нашој 

земљи и иностранству, имао је и велики број самосталних изложби, 

међу којима и две у Француској. 

 Као ликовни стваралац остао је веран свом опредељењу са 

студија за паралелно бављење цртежом, сликом и скулптуром. Из тога је 

произашла и једна од најзанимљивијих особености његовог ликовног 

стваралаштва – тродимензионалност, која се постиже инвентивном 

''комбинацијом'' слике и скулптурних елемента. 

 У прилогу закључак Општинског већа и сагласност породице.

 Предлаже се Скупштини да усвоји предложену одлуку., 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 



 

 

Скупштина општине Пожега, на основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 

48. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и члана 38. и 105. Статута општине Пожега („Сл. лист општине Пожега“, бр. 

1/19), на седници одржаној ______________ године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о престанку важења Одлуке о оснивању 

 и начину рада тела за централизоване јавне набавке 

 

Члан 1. 

Престаје да важи Одлука о оснивању и начину рада тела за централизоване 

јавне набавке („Сл. лист општине Пожега“, бр. 11/16, 1/17 и 1/18). 

Све започете јавне набавке спровешће се и окончати у складу са Одлуком из 

става 1. овог члана.  

Општинска управа Општине Пожега је орган за спровођење јавних набавки за 

потребе председника Општине, Скупштине општине, Општинског већа, Општинске 

управе и Општинског правобранилаштва. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Пожега'', а примењиваће се од 01.01.2020. године. 

 

01 Број: 011-36/2019 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Верица Богићевић 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Предлогом одлуке врши се измена у обухвату у централнизованим јавним 

набавкама на нивоу Општине, тако што ће Општинска управа спроводити јавне 

набавке за органе Општине и Општинско правобранилаштво. 

Наведена измена се врши ради рационалнијег спровођења јавних набавки и 

проблема у спровођењу јавних набавки за неке установе и јавна предузећа који 

непосредно добијају средства са других нивоа, нпр. републички буџет, донације и др.; 

а и да би се појачала одговорност установа и јавних предузећа у поступку јавних 

набавки и коришћење додељених буџетских средстава. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

 

 



 

 

Скупштина општине Пожега решавајући у предмету поводом поднетог захтева 

Савић Р. Светлане  из Пожеге, за решавање имовинско-правних односа односно 

исправке граница грађевинске парцеле у складу са Пројектом препарцелације кат. парц. 

бр. 431/92 и 431/121 КО Пожега, на основу члана 34 став 1 и став 6 истог члана Закона о 

изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. РС бр. 132/2014“), члана 

96 став 9 тачка 3 Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. РС бр. 72/09“9, и члана 14 

Статута општине Пожега („Општ. сл. гл. бр. 2/08“), а у вези са чланом 6 Закона о 

путевима („Сл. гл. РС бр. 46/91“), на седници одржаној             2019 године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

 1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак својства јавног добра – дела  улице Васе Поповића 

ближе означеног као кат. парц. бр. 431/179 КО Пожега у површини од 0.01.79 ха, и иста 

се преноси на управљање Општини Пожега. 

 

2.Непокретност из   става 1. диспозитива овог решења – кат. парц. бр. 431/179 КО 

Пожега, део улице Васе Поповића  у површини од 0.01.79 ха, према кат. евиденцији РГЗ-

Службе за катастар непокретности Пожега уписане као земљиште у државној-јавној 

својини  Општине Пожега, ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом Савић М. Светлани из 

Пожеге  ул. Васе Поповића бр. 11, у складу са потврђеним Пројектом препарцелације 

кат. парц. бр. 431/92 и 431/121 КО Пожега урађеним од стране СЗР„ДИК АТЕЉЕ“ из 

Чачка, који представља саставни део овог решења. 

 

  3.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Савић Р. Светлана  из Пожеге, ул. Васе Поповића бр. 11, да у 

року од 15 дана од дана правоснажности овог решења са Општином Пожега закључи 

уговор о регулисању међусобних права и обавеза поводом отуђеног  земљишта из става 

2 диспозитива овог решења. 

 

4.ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Пожега да потпише уговор из става 

3.диспозитива овог решења. 

  

5.Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Скупштини Општине Пожега поднеском – актом предатим на писарници 

Општинских органа управе Општине Пожега дана 09.09.2019 године обратила се Савић 

Р. Светлана из Пожеге, ул. Васе Поповића бр. 11 са захтевом за решавање имовинско-

правних односа и исправку граница грађевинске парцеле у складу са Пројектом 



препарцелације кат. парц. бр. 431/92 и 431/121 КО Пожега. Уз поднети захтев 

приложила је катастарске податке о непокретности – кат. парц. бр. 431/179 КО Пожега 

која је предмет њеног поднетог захтева за решавање имовинско-правних односа односно 

исправке граница грађевинске парцеле  издате од стране РГЗ-Службе за катастар 

непокретности Пожега у складу са напред наведеним Пројектом препарцелације, 

израђеним од стране СЗР„ДИК АТЕЉЕ“ из Чачка  из априла месеца 2018 године а 

потврђеним од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне 

послове и заштиту животне средине под бр. 03 бр. 350-210/18 од 10.08.2018 године, 

катастарске податке о непокретности –кат. парц. бр. 431/121 КО Пожега чији је она 

власник, као и сам Пројекат препарцелације кат. парц. бр. 431/92 и 431/121 КО Пожега. 

Са поднетим захтевом именоване од стране органа управе надлежног за 

имовинско-правне послове  упознат је и законски заступник Општине Пожега- 

Општинско  правобранилаштво Пожега које се својим писменим поднеском – актом бр. 

У-15/19 од 25.09.2019 године изјаснило да је сагласно са поднетим захтевом за решавање 

имовинско-правних односа, односно за отуђење непосредном погодбом кат. парц.бр 

431/179 КО Пожега ради исправке граница грађевинске парцеле и припајања кат. парц. 

бр. 431/121 КО Пожега на којој подносилац има изграђен стамбени објекат у складу 

напред наведеним пројектом препарцелације. 

У поступку поводом поднетог захтева  Савић Р. Светлане из Пожеге, у датој 

правној ствари на основу исправа уз поднети  захтев приложених као и исправа по 

службеној дужности прибављених, као неспорно утврђено је следеће чињенично стање:  

-да је подносилац захтева Савић Р. Светлана  из Пожеге носилац права 

коришћења на непокретности-кат. парц. бр. 431/121 КО Пожега у укупној површини од 

0.04.67 ха на којој има изграђену породичну стамбену зграду спратности По+Пр.+Сп.у 

основи површине 0.00.89 ха за који има издату употребну дозволу за део изграђеног 

објекта (приземље и спрат) -препис листа непокретности бр. 1050 за КО Пожега,издат од 

стране РГЗ-Службе за катастар непокретности Пожега под бр. 952-1/2019-1274 од 

09.09,2019 године 

-да је Општина Пожега носилац права јавне својине на непокретности – кат. парц. 

бр.431/179 КО Пожега у површини од 0.01.79 ха (настала препарцелацијом од основне 

кат. апрц. бр. 431/92 КО Пожега– извод из листа непокретности бр. 3463 за КО Пожега, 

издат од стране РГЗ-Службе за катастар непокретности Пожега под бр. 952-1/2019-1274 

од 09.09.2019 године,  

-да према потврђеном Пројекту препарцелације кат. парц. бр. 431/121 КО Пожега 

корисништво подносиоца захтева заједно са кат. парц. бр. 431/179 КО Пожега (која је 

настала препарцелацијом од основне кат. парц. бр. 431/ 92 КО Пожега), на којој је 

носилац права јавне својине Општина Пожега чине једну грађевинску парцелу – ГП1. 

Имајући у виду напред утврђено чињенично стање донето је решење као у 

диспозитиву а смислу одредбе члана 34 став 1 Закона о изменама и допунама Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гл. РС бр. 24/11“) којим је прописано да се на захтев 

власника односно закупца катастарске парцеле врши исправка граница парцеле, 

припајањем, грађевиснког земљишта у јавној својини постојећој парцели, ради 

формирања катастарске парцеле која испуњава услове грађевинске парцеле на основу 

пројекта препарцелације, затим одредбе става 6 истог члана наведеног Закона којим је 

прописано да потврђени пројекат препарцелације представља основ за отуђење или 

давање грађевинског земљишта у закуп непосредном погодбом и закључење уговора из 



члана 97 овог Закона“ затим одредбе члана 96 став 9 тачка 3 Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гл. РС бр. 72/09“) којом је прописано да се „грађевинско земљиште може 

отуђити или дати у закуп непосредном погодбом у случају исправке граница суседних 

катастарских парцела“ . Како је кат. парц. бр. 431/179  КО Пожега имала својство добра 

у општој употреби-улице(чији престанак својства јавног добра је предвиђен потврђеним 

Пројектом препарцелације кат. парц. бр. 431/92 и 431/121 КО Пожега..),  то је предходно 

у смислу одредбе члана 6 Закона о путевима утврђен престанак својства јавног добра тог 

дела земљишта и одлучено као у ставу 1 диспозитива овог решења. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Притив овог решења може се у року од 

30 дана од дана пријема истог покренути управни спор тужбом код Управног суда у 

Крагујевцу. Тужба се предаје суду непосредно или му се шаље поштом препоручено. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

01 бр. 463-14/2019 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                          Верица Богићевић 

 



Скупштина општине Пожега решавајући у предмету поводом поднетог захтева 
Маркићевић Милана из Пилатовића и Јовановић Наде из Београда, за утврђивање престанка 
својства јавног добра дела некатегорисаног пута у МЗ Пилатовићи и доделу истог њима у 
својину и проглашење за јавно добро-пут, непокретности њихово  сувласништво, у циљу 

решавања имовинско-правних односа ради легализације породичне стамбне зграде  
сувласништво подносилаца захтева који објекат је делом изграђен на путном земљишту,  на 
основу члана 14 Статута општине Пожега („Општ. сл. гл. бр. 2/08“), а у вези са чланом 6 Закона 
о путевима („Сл. гл. РС бр. 46/91“), на седници одржаној             2019 године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак својства јавног добра – дела некатегорисаног пута у Месној 

заједници Пилатовићи , непокретности ближе означеној као кат. парц. бр. 885/2 КО Пилатовићи, 
некатегорисани пут у површини од 0.00.61 ха, и иста се преноси на управљање Општини 
Пожега. 
 
 2.Непокретност из   става 1. диспозитива овог решења – кат. парц. бр. 885/2 КО 
Пилатовићи, некатегорисани пут у површини од 0.00.61 ха  преноси се у сусвојину Маркићевић 
Д. Милану из Пилатовића и Јовановић Д. Нади из Београда, ул. Гандијева бр. 58. 

 
 3.УТВРЂУЈЕ СЕ  да је на непокретности- –кат. парц. бр. 889/2, остало вештачки 
створено неплодно земљиште  у површини од 0.00.07 ха, КО Пилатовићи, престало право 
сусвојине на по ½ дела Маркићевић Д. Милана из Пилатовића и Јовановић Д. Наде из 
Београда,ул. Ганддијева бр. 58, иста се проглашава за јавно добро-некатегорисани пут и преноси  
у државну –јавну својину на управљање и коришћење Општини Пожега. 
 

 4.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Маркићевић Д. Милан из Пилатовића и Јовановић Д. Нада из 
Београда, ул. Гандијева бр. 58, да у року од 15 дана од дана правоснажности овог решења са 
Општином Пожега закључе уговор о регулисању међусобних права и обавеза поводом 
размењеног земљишта из става 2 и 3 диспозитива овог решења. 
 
 5.ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Никитовић Ђорђе да потпише уговор из става 
4.диспозитива овог решења.  
 

 6.Ово решење је коначно у управном поступку. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштини Општине Пожега поднеском предатим на писарници Општинских органа 
управе Општине Пожега дана 06.07.2015  године обратили су  се Маркићевић Д. Милан из 
Пилатовића и Јовановић Д. Нада из Београда, ул. Гандијева бр. 58, са захтевом за утврђивање 

престанка својства јавног добра дела некатегорисаног пута  у МЗ Пилатовићи ближе означеног 
као део кат. парц. бр. 885/ КО Пилатовићи и преношење истог њима у сусвојину. У поднетом 
захтеву су истакли да је кат. парц. бр. 889 КО Пилатовићи њихова сусвојина и да се на њој 
налазе изграђени стамбени и помоћни објекти, да је геодетским премеравањем утврђено да се 
део стамбеног објекта бр. 3 означен у скици одржавање премера од стране регистрованог лица 
геометра Небојше Јовановића из Пожеге заузео део јавне површине-пута у површини од 11м2, 
да објекат који је заузео део путног земљишта а који је изграђен 1965 године, не прави никакву 

сметњу нормалном одвијању саобраћаја на том делу пута, предлажући да се за тај део путног 
земљишта утврди престанак својства јавног доббра и исти пренесе њима у својину из напред 
изнетог разлога.  Уз поднети захтев приложили су скицу заузећа путног земљишта  од 13.09.2013 



године и сагласност МЗ Пилатовићи  од 05.07.2015 године, да се за део заузетог путног 
земљишта може утврдити престанак својства јавног добра и исти пренети њима у сусвојину из 
разлога што изграђени предметни стамбени објекат не омета нормално одвијање саобраћаја на 
том делу наведеног пута. Накнадно су поднети захтев допунили прилагањем катстарских 

података о непокретности њихово власништво на коме имају изграђен стамбени објекат који се 
једним својим делом налази на путном земљишту  и податка о путном земљишту које је предмет 
њиховог поднетог азхтева за утврђивање престанка својства јавног добра и доделу истог њима у 
сусвојину.и  На усменој расправи одржаној пред органом управе надлежним за имовинско-
правне послове дана 15.10.2015 године  подносиоци захтева – Маркићевић Милан из Пилатовића 
лично  и као пуномоћник своје сестре Јовановић Наде из Београда, по приложеном пуномоћј, је 
истакао да они у целости остају при свом поднетом захтеву од 06.07.2015 године за утврђивање 
престанка својства јавног добра дела путног земљишта ближе означеног као кат. парц. бр. 885 

КО Пилатовићи у површини од 0.00.11 ха, да се наведени пут граничи са кат. парц. бр. 889 КО 
Пилатовићи њихово сувласништво на којој њихов пок. отац Маркићевић Драгутин саградио 
породичну стамбену зграду која се једним својим делом налази на путном земљишту и то у 
површини од 11м2, што је утврђено приликом геодетског снимања истог на терену од стране 
овлашћеног геодетског бироа „Геопремер“ из Пожеге, да такво стање на терену егзистира дуги 
низ година и као такво не омета нормално одвијање саобаћаја на делу на коме је заузеће путног 
земљишта установљено, да је њихов пок.отац Маркићевић Драгутин на кат. апрц. бр. 889 КО 

Платовићи саградио спорну стамбену зграду још 1966-67 године а да је знатно касније вршена 
реконструкција, проширење и асфалтирање датог пута који се граничи са кат. парц. бр. 889 КО 
Пилатовићи на којој је спорни стамбени објекат изграђен, предлажући да се у циљу регулисања 
имовинско-правних односа односно усклађивања правног и фактичког стања на терену 
утврђивање престанка својства јавног добра дела напред наведеног некатегорисаног пута у 
површини у којој је извршено заузимање истог тј. у површини од 11 м2 и доделу њима истог у 
сусвојину уз њихову обавезу да за заузети део путног земљишта плате одговарајућу новчану 

накнаду које питање би се регулисало закључивањем посебног уговора по доношењу 
одговарајућег решења од стране Скупштине Општине Пожега.Поред тога истакли су да је 
својевремено када је вршена реконструкција пута Лучани-Краварица који носи кат. ознаку као 
кат. парц. бр. 2208/3 КО Пилатовићи дошло до заузећа непокретности њихово сувласништво и 
то кат. парц. бр. 889 и 888/1 КО Пилатовићи за које нису добили никакву надокнаду предлажући 
да се на терену изврши  геодетско снимање тог дела непокретности њихово сувласништво које 
би се прогласило за јавно добро-пут и извршила фактички размена непокретности. Изнети 
предлог подносилаца захтева нису оспоравали како заступник општине Пожега –Општински 

правобранилац, председник Месне заједнице Пилатовићи као ни ЈП „Дирекција за изградњу 
Пожега“ из Пожеге којој је у то време било поверено обављање послова који се односе на 
одржавање, коришћење и управљање локалних и некатегорисаних путева која је том приликом у 
свом писменом поднеску –акту бр. 476/15 од 14.10.2015 године предложила да се престанак 
својства јавног добра дела путног змљишта који носи кат. ознаку као кат. парц. бр. 885 КО 
Пилатовићи утврди не само у површини која је заузета изграђеним обектом већ у целој његовој 
дужини која се граничи са кат. парц. бр. 889 КО Пилатовићи сувлаништво подносилаца захтева, 

а у ширини бесправно изграђеног објекта, с тим што би на терену било неопходно извршити 
поновно геодетско снимање и премеравање  у циљу добијања тачне површине истог, са којим 
предлогом су се сагласили законски заступник општине Пожега и председника МЗ Пилатовићи, 
који нису оспорили ни изнети предлог подносилаца захтева који се односи на геодетско снимање 
дела њиховог земљишта преко кога је извршена рекострукција пута Лучани-Краварица и са 
истовременим решавањем питања како утврђивања престанка својства јавног добра дела путног 
земљишта – кат. парц. бр. 885 КО Пилатовићи, тако и за проглашење за јавно добро пут дела 

непокретности –кат. парц. бр. 889 и 888/1 КО Пилатовићи сувласништво подносилаца захтева. 
Са изнетим  предлогом сагласили  су се и подносиоци захтева. У даљем току поступка по  
извршеној изради  Пројекта препарцелације кат. парц. бр. 885 и дела 889 КО Пилатовићи из 



септембра месеца 2016 године у напред изнетом смислу од стране подосилаца захтева, који 
пројекат је израђен од стране ЈП „Дирекције за изградњу Пожега“ из Пожеге, а потврђен од 
стране надлежног органа Општинске управе Пожега-Одељења за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  -акт 03 бр. 350-245/16 од 13.12.2016 

године,  и добијања катастарских  података од стране РГЗ-Службе за катастар непокретности 
Пожега- препис листова непокретности- о непокретностима које су биле предмет 
препарцелације 11.10.2019 године пред органом управе надлежним за имовинско-правне послове 
поново је одржана усмена јавна рсправа дана 28.10.2019 године на којој су подносиоци захтева 
свој поднети захтев из јула 2015 године прецизирали у том смислу што су предложили да се у 
складу са напред наведеним Пројектом препарцелације престанак својства јавног добра не 
утврђује само за површину од 11 м2 (која површина се налази само испод изграђеног објекта) 
већ да се престанак својства јавног добра дела некатегорисаног пута изврши у целој његовој 

дужини која се граничи са непокретношћу-кат. парц. бр. 889 КО Пилатовићи сувласништво 
подносилаца захтева  и изврши размена земљишта њихово сувласништво ближе означеног као 
кат. парц. бр. 889/2 КО Пилатовићи у површини од 0.00.07 ха које би се пренело у јавну својину 
и прогласило за јавно добро-пут, а са друге стране да се утврди престанак својства јавног добра 
дела некатегорисаног пута у МЗ Пилатовићи ближе означеног као кат. парц. бр. 885/2 КО 
Пилатовићи некатегорисани пут-јавна својина-Општина Пожега и исти пренесе њима у 
сусвојину, а то све у циљу решавања имовинско-правних односа подосилаца захтева и добијања 

грађевинске дозволе за изградњутј. легализацију породичне стамбене зграде која се једним 
својим делом налази на путном земљишту, док ће се са друге стране непокретност сувласништво 
подносилаца захтева прогласити  за јавно добро-пут и пренети на управљање и коришћење 
Општини Пожега чиме ће доћи до усаглашавања правног и фактичког стања на терену с обзиром 
да се кат. парц. бр. 889/2 КО Пилатовићи сувласништво подносилаца захтева већ налази у 
функцији пута.Са датим предлогом на одржаној расправи своју сагласност је дао законски 
заступник Општине Пожега-општински правобранилац.    

  Имајући у виду чињеницу да је одредбом члана 6 Закона о путевима („Сл. гл. РС бр. 
46/91“), дата могућност утврђивања претанка својства јавног добра дела магистралног, 
регионалног односно локалног пута уколико се исти не користи за саобраћај нити за друге 
потребе  саобраћаја и његовог преношења на управљање општини, а како је у конкретном 
случају утврђено да утврђивање престанка својства јавног добра дела датог некатегорисаног 
пута неће угрозити нити ће утицати на нармално одвијање саобраћаја на том делу пута имајући у 
виду напред наведени Пројекат препарцелације који је такву могућност предвидео, који у ствари 
представља односно даје могућност усаглашавања правног са фактичким стањем на терену, то  

се предлаже Скупштини општине доношење решења као у диспозитиву, а из разлога ближе 
наведених у образложењу овог решења, с тим што ће подносиоци захтева бити у обавези да са 
Општином Пожега закључе уговор о регулисању међусобних права и обавеза поводом 
размењеног земљишта. 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Притив овог решења може се у року од 30 дана 
од дана пријема истог покренути управни спор тужбом код Управног суда у Крагујевцу. Тужба 
се предаје суду непосредно или му се шаље поштом препоручено. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

01 бр. 463-10/2015 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                            Верица Богићевић 

 


