З А П И С Н И К
Са двадесет седме седнице Скупштине општине Пожега, одржане 05.02.2020.
године.
Седница је почела са радом у 10.00 часова.
Седницом председава председница Скупштине Верица Богићевић.
Седница се аудио снима.
Записник води референт Лела Богдановић.
Седници од изабраних 52 одборника, присуствује 34 одборникa.
Председник Скупштине 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 и Радио Пожега).
На почетку седнисе Скупштине председница Скупштине је у вези достављеног
материјала за ову седницу дала обавештење да је за ову седницу достављен дневни ред
са материјалима, а сазвана је у складу са чланом 34. Став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл,гл.РС“ 129/07), члана 40. Став 2. Статута општине Пожега и члана 33. Пословника о
раду Скупштине (Сл лист општине Пожега 1/19) са потписом довољног броја одборника за
сазивање седнице и поредлогом тачке дневног реда : разрешење председника
Скупштине општине Пожега. Уз дневни ред достављен је записник и материјал са
административно мандатне комисије.
Пошто је у материјалу административно мандатне комисије предвиђена
верификација одборника Мијодрага Курмазовића са листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ - и Михаиловић Бранка са листе Ивица Дачић- СПС, ЈС Драган Марковић Палма,
председница је предложила да ово буде прва тачка дневног реда, а да се остале помере
за једно место напред.
Овако предложен дневни ред председница је дала на усвајање.
Пре почетка гласања за реч се јавио шеф одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, Видоје Петровић који је испред своје одборничке групе, као
предлагача данашњег дневног реда, изнео предлог да се тачке дневног реда 3. и 4.
повуку са данашње седнице Скупштине.
Након овог излагања председница Скупштине је констатовала да су тачке 3. и 4.
Скинуте са данашњег дневног реда на предлог предлагача и дала дневни ред на гласање.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 29 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, усвојила у целини, предложени

ДНЕВНИ РЕД:
1.
2.
3.
4.
5.

Верификација мандата одборника
Усвајање записника са двадесет шесте седнице Скупштине општине Пожега
Разрешење председнице Скупштине општине Пожега
Избор председника Скупштине општине Пожега
Материјал са Административно-мандатне комисије
(материјал на седници)
6. Одборничка питања

1.
1. Потврђује се мандат одборника са листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
Мијодрага Курмазовића из Расне, возача, рођеног 21.12.1958. године.

Скупштина општине Пожега на седници од 30.12.2019. године констатовала је да је
одборнику Љиљани Дучић са листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ престао
мандат одборника у Скупштини општине Пожега, на основу поднете оставке на самој
седници Скупштине.
Чланом 48. Закона о локалним изборима прописано је да када одборнику престане
мандат, пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем
кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника, а ако је у
питању коалициона листа мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној
листи коме није био додељен мандат, припаднику исте политичке странке, а од
кандидата се пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност да прихвата
мандат.
Комисија је у складу са наведеним одредбама Закона на седници Скупштине
прибавила писмену изјаву кандидата о прихватању мандата Мијодрага Курмазовића који
му припада по реду са листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
Одлуком Општинске изборне комисије додељен је мандат горе наведеном
кандидату за одборника и издато му одговарајуће уверење, па су се испунили услови да
се за наведеног одборника донесе Одлука о потврђивању мандата у складу са чланом 49.
Закона о локалним изборима.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 29 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, усвојила Решење о потврђивању мандата одборника Мијодрага
Курмазовића, из Расне, са листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
2. Потврђује се мандат одборника са листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија
Србије
(СПС),
Јединствена
Србија
(ЈС)
–
Драган
Бранку Михаиловићу из Глумча, пезионеру, рођеном 11.10.1955. године.

Марковић

Палма''

Скупштина општине Пожега на седници од 26.12.2019. године констатовала је да је
одборници Данијели Мајсторовић са листе ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије
(СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма''престао мандат одборника у
Скупштини општине Пожега, на основу поднете писмене оставке.
Чланом 48. Закона о локалним изборима прописано је да када одборнику престане
мандат, пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са
исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника,а ако је у питању коалициона листа
мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен
мандат, припаднику исте политичке странке, а од кандидата се пре потврђивања мандата
прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.
Комисија је у складу са наведеним одредбама Закона прибавила писмену изјаву
кандидата Бранка Михаиловића да прихвата мандат одборника, који му припада по реду са листе
ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган
Марковић Палма''.
Одлуком Општинске изборне комисије додељен је мандат горе наведеном кандидату за
одборника и издато му одговарајуће уверење, па су се испунили услови да се за наведеног
одборника донесе Одлука о потврђивању мандата у складу са чланом 49. Закона о локалним
изборима.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, усвојила Решење о потврђивању мандата одборника Бранка Михаиловића са
листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган
Марковић Палма''.

2.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила записник са двадесет шесте седнице
Скупштине општине Пожега, као у достављеном тексту.
3.
За ову тачку дневног реда председавајућа је предложила да расправа буде
обједињена, а гласање појединачно, што је једногласно прихваћено.
У дискусији по овој тачки дневног реда учествовао је већник Андрија Вукашиновић
који је између осталог прочитао оставку директора ЈКП „Наш дом“ Пожега Микана
Јанковића, затим председник општине Ђорђе Никитовић и заменик председника
Скупштине Стево Јешић.
Административно-мандатна комисија на седници од 04.02.2020. године утврдила је
предлог решења о разрешењима и именовањима.
I
РАЗРЕШАВА СЕ Славко Добрић,дип.ецц., из Пожеге, дужности директора ЈП ''РАЗВОЈНА
АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“Пожега.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 28 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.
II

Именује се

Иван Бећић, инг.индустријског менаџмента, из Пожеге, за вршиоца
дужности директора ЈП ''РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“Пожега.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 34 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.
III

РАЗРЕШАВА СЕ Микан Јанковић,дипл.инг.геологије, из Пожеге, вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа " Наш дом" Пожега

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 29 одборника, “против” 5,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.

IV

Именује се

Душан Трифуновић, економиста, из Пожеге, за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа " Наш дом" Пожега.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 34 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.
4.
У оквиру тачке „ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА“, у дискусији су учествовали Душко
Доловић, Бранко Симовић, заменик председника Скупштине Стево Јешић, Мирослав
Димитријевић и председник општине Ђорђе Никитовић.
Након ових излагања за говорницу је изашла председница Скупштине и поднела
своју писмену оставку коју је прочитала одборницима.
Одборницима се обратио Секретар Скупштине Боривоје Неоричић и прочитао члан
12. Пословника о раду Скупштине у коме се каже да се „по поднетој оставци не отвара се
претрес нити се одлучује, већ се престанак функције председника Скупштине по овом
основу само констатује. До избора новог председника Скупштине, Скупштином
председава заменик председника Скупштине.“
У наставку седнице Скупштине, председавао је заменик председника Скупштине
Стево Јешић.
На крају седнице Скупштине, председник општине Пожега Ђорђе Никитовић и
захвалио се Верици Богићевић на досадашњој сарадњи.
Седница је завршена у 10.50 часова.
Записничар

ПРЕДСЕДНИК

Лела Богдановић

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Верица Богићевић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПОЖЕГА

ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2020.ГОДИНУ

ФЕБРУАР 2020.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/2007…47/2018), члана 47. и 63. Закона о буџетском систему («Службени
гласник РС»број 54/2009…72/2019) и члана 105. Статута општине Пожега
(«Службени лист општине Пожега» број 2/08), Скупштина општине Пожега на
седници одржаној дана ________________ године, донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2020.ГОДИНУ

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету општине Пожега за 2020. годину мења се и гласи:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени по
основу продаје нефинансијске имовине
867.960.000 динара
1. средства из буџета
859.825.000 динара
2. додатни приходи
8.135.000 динара
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
885.576.000 динара
1. расходи и издаци из буџета
877.441.000 динара
2. расходи и издаци из додатних прихода
8.135.000 динара
Буџетски суфицит-дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика)
Укупни фискални суфицит-дефицит
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
и задуживања
Пренети вишак прихода
Издаци за набавку финансијске имовине и
отплату главнице дуга
Нето финансирање

-17.616.000 динара
0 динара
-17.616.000 динара

0 динара
36.455.000 динара
18.839.000 динара
17.616.000 динара

Члан 2.
Члан 2. Одлуке о допунском буџету општине Пожега за 2018. годину мења се и
гласи:

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:

1.

Економска
класификација
2.

Износ
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

7+8

867.960.000

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући приходи:
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак,добит и капиталне добитке
1.2. Порез на фонд зарада
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге
1.5. Други порези
2. Непорески приходи, од чега:
2.1. Приходи од имовине
2.2. Приходи од продаје добара и услуга

7
71
711
712
713
714
716
74
741
742

867.960.000
578.860.000
416.550.000
10.000
104.000.000
26.300.000
32.000.000
57.285.000
7.000.000
41.635.000

од тога:сопствени приходи индирект.буџ.корисника

2.3. Новчане казне
2.4 Капитални добровољни трансфери
2.5. Мешовити и неодређени приходи
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
4. Донације

8.135.000

743
744
745
771+772
731+732

7.650.000
500.000
500.000
500.000
16.315.000

Донације индиректних буџетских корисника

5. Трансфери

0

733

215.000.000

од тога:трансфери од др. нивоа власти индир.корисн.

6. Примања од продаје нефинансијске имовине

0

8

од тога:примања од продаје неф.имовине индир.корисн.

II УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ

4+5

885.576.000

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући расходи:
1. Расходи за запослене

4
41

801.001.000
231.874.000

од тога из средстава индиректних буџ.корисника

2. Коришћење услуга и роба

193.000

42

од тога из средстава индиректних буџ.корисника

3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи

44
45
47
48+49

од тога из средстава индиректних буџ.корисника

7. Трансфери

326.420.000
7.032.000

1.200.000
9.700.000
29.529.000
68.480.000
30.000

46

133.798.000

од тога из средстава индиректних буџ.корисника

8. Издаци за нефинансијску имовину

5

од тога из средстава индиректних буџ.корисника

84.575.000
880.000

III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)

(7+8)-(4+5)

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ
V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања од домаћих задуживања
2. Примања од иностраног задуживања
VI НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ
VII НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VI-VII-VIII= -III)

92
91
911
912
3
62
61
611
612

-17.616.000

0
0
0
0
36.455.000
7.489.000
11.350.000
11.350.000
0
17.616.000

Члан 3.
У члану 22. – ПРИХОДИ у Билансу прихода и расхода врше се следеће
измене:
-321310 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година додаје се износ
„36.455.000“
-732150 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа
општина износ „284.000“ замењује се износом „3.944.000“;
-732250 Капиталне донације од међународних организација додаје се износ
„12.371.000“.
Члан 4.
У члану 22. – РАСХОДИ у Билансу прихода и расхода врше се следеће
измене:
-416000 Награде,бонуси и остали посебни расходи износ „3.610.000“ замењује
се износом „3.360.000“;
-421000 Стални трошкови
износ „33.756.000“ замењује се износом
„33.872.000“;
-423000 Услуге по уговору износ „82.545.000“ замењује се износом
„86.855.000“;
-425000 Текуће поправке и одржавање износ „58.553.000“ замењује се износом
„59.256.000“;
-426000 Материјал иунос „25.842.000“ замењује се износом „25.872.000“;
-465000 Остале дотације и трансфери додаје се износ „525.000“;
-472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „12.600.000“ замењује
се износом „29.529.000“;
-483000 Новчане казне и пенали по решењу судова износ „8.278.000“ замењује
се износом „22.570.000“;
-499000 Средства резерве-текућа износ „1.400.000“ замењује се износом
„3.000.000“;
-511000 Зграде и грађевински објекти износ „52.430.000“ замењује се износом
„65.261.000“;
-541000 Земљиште додаје се износ „2.000.000“.
Члан 5.
У Посебном делу буџета врше се следеће измене:
-функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, програм
1501 Локални економски развој, пројекат „Инклузија Рома путем службе за
запошљавање“, позиција 12, економска класификација 423 Услуге по уговору износ
„1.394.000“ замењује се износом „5.054.000“;
-функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, програм
0901 Социјална и дечја заштита, програмска активност 0001 Социјалне помоћи,
позиција 15, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
износ „9.900.000“ замењује се износом „26.829.000“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција
32-1, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери додаје се износ
“525.000“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција
34, економска класификација 483 Новчане казне и пенали по решењу судова износ
“7.500.000“ замењује се износом „22.400.000“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција
35-1, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти додаје се износ
„200.000“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција
36-1, економска класификација 541 Земљиште додаје се износ „2.000.000“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0009 Текућа буџетска резерва, позиција 37, економска класификација 499
Средства резерве-текућа износ „1.400.000“ замењује се износом „3.000.000“;
-функција 860 Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом
месту, програм 1201 развој културе, програмска активност 0001 Функционисање
локалних установа културе, позиција 82-1, економска класификација 511 Зграде и
грађевински објекти додаје се износ „12.371.000“;
-Глава 3.1 Народна библиотека, функција 820 Услуге култура, програм 1201
Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа
културе, позиција 96, економска класификација 416 Награде, бонуси и остали
посебни расходи износ „560.000“ замењује се износом „310.000“;
-Глава 3.1 Народна библиотека, функција 820 Услуге култура, програм 1201
Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа
културе, позиција 99, економска класификација 423 услуге по уговору износ „470.000“
замењује се износом „720.000“;
-Глава 3.7 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0002 Функционисање месних заједница, позиција 155, економска
класификација 421 Стални трошкови износ „1.040.000“ замењује се износом
„1.156.000“;
-Глава 3.7 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису
класификован ена другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0002 Функционисање месних заједница, позиција 157, економска
класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „12.933.000“ замењује се
износом „13.636.000“;
-Глава 3.7 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису
класификован ена другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0002 Функционисање месних заједница, позиција 158, економска
класификација 426 Материјал износ „792.000“ замењује се износом „822.000“;
-Глава 3.7 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису
класификован ена другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0002 Функционисање месних заједница, позиција 159, економска
класификација 483 Новчане казне по решењу судова износ „778.000“ замењује се
износом „170.000“;
-Глава 3.7 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису
класификован ена другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0002 Функционисање месних заједница, позиција 159-1, економска
класификација 511 Зграде и грађевински објекти додаје се износ „60.000“;
-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502
Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција
168, економска класификација 423 Услуге по уговору износ „3.240.000“ замењује се
износом „3.040.000“;
-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502
Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција
170-1, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти додаје се износ
„200.000“.

Члан 6.
Изменама у члану 3. 4. и 5. ове Одлуке извршиће се одговарајуће измене
збирова у Билансу прихода и расхода буџета и распореду прихода по функцијама,
главама , програмима, програмским активностима, пројектима и разделима буџета.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
листу општине Пожега».

01 број 011-8/20 од_____________ године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Председник,

OБРАЗЛОЖЕЊЕ
У прилогу акта достављамо вам текст Предлога Одлуке о ребалансу буџета
општине Пожега за 2020. годину.
ПРИХОДИ:
На приходној страни буџета повећани су приходи у укупном износу од
52.486.000,00 динара. По појединим врстама извршене су следеће измене:
-321310 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година додата су средства
у износу од 36.455.000,00 динара.
-732150 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа
општина повећане су за 3.660.000,00 динара. Овај износ представља динарску
противвредност 31.197,35 евра, колико се тренутно налази на девизном рачуну, који
је наменски отворен за реализацију пројекта „Инклузија Рома путем службе за
запошљавање“. У току године, према динамици реализације пројекта, средства са
девизног рачуна биће конвертована у динаре и уплаћена на уплатни рачун текућих
донација од међународних организација.
-732250 Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа
општина повећане су за 12.371.000,00 динара. Средства се састоје од 8.831.000,00
динара, колико се налази на посебном рачуну отвореном за реализацију пројекта
„Реконструкција и адаптација спортско културног центра“ и 3.540.000,00 динара
колико износи друга транша и чија се уплата очекује током 2020.године. Са посебног
рачуна средства ће се, према динамици реализације пројекта, уплаћивати на
уплатни рачун капиталних донација од међународних организација.
РАСХОДИ:
На расходној страни буџета у посебном делу буџета извршено је следеће:
-на позицији 12, функција 090 Социјална заштита некласификована на другом
месту, економска класификација 423 Услуге по уговору повећана су средства за
3.660.000,00 динара, за реализацију пројекта „Инклузија Рома путем службе за
запошљавање“. За исти износ повећани су приходи од текућих донација од
међународних организација.
-на позицији 15, функција 090 Социјална заштита некласификована на другом
месту, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
повећана су средства за 16.929.000,00 динара, и то за решавање стамбених потреба
избеглих и расељених лица. Средства су наменског карактера, добијена су од
Комесаријата за избеглице у 2018. и 2019. години и с обзиром да нису утрошена у
2019. години преносе се као наменска у 2020. годину из нераспоређеног вишка
прихода.
-отворена је нова позиција 32-1, функција 130 Опште услуге, економска
класификација 465 Остале дотације и трансфери у износу од 525.000,00 динара за
плаћање прописане накнаде због незапошљавања особа са инвалидитетом.
-позиција 34, функција 130 Опште услуге, економска класификација 483
Новчане казне по решењу судова, повећана је за 14.900.000,00 динара. Од овог
износа 14.000.000,00 динара односи се на извршење пресуде Вишег суда у Ужицу,
којом је обавезана тужена општина Пожега да тужиоцу УТП“Хотел“Пожега на име
бесправно одузетог градског грађевинског земљишта, у укупној површини од 25 ари
и 75 м², исплати износ од 12.314.525,50 динара, са законском затезном каматом од
12.02.2019.године до коначне исплате. Преосталих 900.000,00 динара односи се на

очекиване трошкове у поступку накнаде штете у спору, који пред Основним судом у
Пожеги, води Микан Јанковић против тужене општине Пожега.
-отворена је нова позиција 35-1, функција 130 Опште услуге, економска
класификација 511 Зграде и грађевински објекти,у износу од 200.000,00 динара, а
односи се на санацију на делу крова на објекту који користи Музичка школа.
-отворена је нова позиција 36-1, функција 130 Опште услуге, економска
класификација 541 Земљиште у износу од 2.000.000,00 динара. Средства су
планирана за куповину земљишта за кампинг туризам, према програму развоја
кампинг туризма на територији општине Пожега, чија је израда у току. Куповина
земљишта је обавеза општине, а за изградњу кампа очекују се средства из
републичког буџета.
-позиција 37, функција 130 Опште услуге, економска класификација 499 Текућа
буџетска резерва повећана је за 1.600.000,00 динара.
-отворена је нова позиција 82-1, функција 860 Рекреација, спорт, култура и
вере, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, у износу од
12.371.000,00 динара, а намењена је за реконструкцију спортско културног центра.
За исти износ повећани су приходи од капиталних донација од међународних
организација.
-у оквиру главе 3.7 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, позиција 155, економска класификација 421
повећана је за 107.000,00 динара, а позиција 157, економска класификација 425
Текуће поправке повећана је за 194.000,00 динара. Средства су намењена за месну
заједницу Узићи, која ће наведени износ остварити издавањем у закуп пословног
простора.
Поред наведених измена извршене су прерасподеле средстава у оквиру већ
одобрених апропријација по захтевима корисника (ОШ“Емилија Остојић“, ОШ“Петар
Лековић“, Пољопривредна школа, Туристичка организација, Народна библиотека,
МЗ Висибаба и МЗ Расна).
По захтеву Спортско-културног центра додата су сопствена средства у износу
од 2.500.000,00 динара, и то 1.900.000,00 на економској класификацији 426
Материјал (за набавку робе за даљу продају-продаја пића на базену и клубу младих)
и 600.000,00 динара на економској класификацији 512 Машине и опрема (за набавку
службеног комби возила).
Предлажемо Скупштини општине Пожега да размотри текст Предлога
Одлуке о ребалансу буџета општине Пожега за 2020.годину и усвоји га као у
приложеном тексту.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Ђорђе Никитовић

1.ПРИХОДИ
Класификација

Опис

1

2

321

Утврђивање резултата пословања

321310

Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.

Ukupno

321

Утврђивање резултата пословања

711

Порез на доходак,добит и капиталне добитке

711110

Порез на зараде

711120

Порез на приходе од самосталних делатности

711140

Порез на приходе од имовине

711180

Самодоприноси

711190

Порез на друге приходе

Ukupno

711

Планирано
3

36.455.000,00

36.455.000,00

340.500.000,00
50.000.000,00
1.000.000,00
50.000,00

Порез на доходак,добит и капиталне добитке

25.000.000,00

416.550.000,00

712

Порез на фонд зарада

712110

Порез на фонд зарада

10.000,00

Порез на фонд зарада

10.000,00

Ukupno

712

713

Порез на имовину

713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на капиталне трансакције

Ukupno

713

83.000.000,00

Порез на добра и услуге

714510

Порези на моторна возила

714540

Накнада за коришћење добара од опстег интереса

714550

Концесионе накнаде и боравишне таксе

714560

Општинске и градске накнаде

714

Порез на добра и услуге

716

Други порези

716110

Комунална такса на фирму

Ukupno

716

Донације од међународних организација

732150

Текуће донације у корист нивоа општина

732250

Капиталне донације од међународих организација

732

18.000.000,00
1.000.000,00
800.000,00
6.500.000,00

26.300.000,00

32.000.000,00

32.000.000,00

Други порези

732

Ukupno

14.000.000,00

104.000.000,00

Порез на имовину

714

Ukupno

7.000.000,00

Донације од међународних организација

Стр. 1

3.944.000,00
12.371.000,00

16.315.000,00

Класификација

Опис

1

2

733

Трансфери од других нивоа власти

733150

Текући трансфери од др.нивоа власти у корист општи

Ukupno

733

Трансфери од других нивоа власти

741

Приходи од имовине

741150

Камате на средства буџета општина

741510

Накнада за коришћење природних добара

741520

Накнада за коришћење шумског и пољ.земљишта

Ukupno

741

Планирано
3

215.000.000,00

215.000.000,00

500.000,00
6.000.000,00
500.000,00

7.000.000,00

Приходи од имовине

742

Приходи од продаје добара и услуга

742150

Приходи од продаје добара и услуга или закупа

742250

Таксе у корист нивоа општина

1.500.000,00

742350

Приходи општинских органа управе

1.000.000,00

Ukupno

742

Приходи од продаје добара и услуга

743

Новчане казне и одузета имовинска корист

743320

Приход од новч.казни за прекрсаје у саобраћају

743350

Приходи од новцаних казни у корист нивоа општина

743920

Остале новцане казне,пенали И приходи

Ukupno

743

Новчане казне и одузета имовинска корист

744

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

744250

Капитални добровољни трансфери од физичких и пра

Ukupno

744

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

745

Мешовити и неодређени приходи

745150

Месовити и неодређени приходи у корист нивоа општ

Ukupno

745

Мешовити и неодређени приходи

31.000.000,00

33.500.000,00

7.500.000,00
100.000,00
50.000,00

7.650.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

772

Меморандумске ставке из претходне године

772110

Меморандумске ставке из претходне године

500.000,00

Меморандумске ставке из претходне године

500.000,00

Ukupno

772

УКУПНО ПРИХОДИ:

Стр. 2

896.280.000,00

1.РАСХОДИ
Економска
класификација

Опис

1

Из буџета

2

3

41

Расходи за запослене

411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Додатни
приходи
4

Укупно
5

190.394.000,00

0,00

190.394.000,00

32.976.000,00

0,00

32.976.000,00

200.000,00

44.000,00

244.000,00

Социјална давања запосленим

1.555.000,00

104.000,00

1.659.000,00

415

Накнаде за запослене

3.196.000,00

10.000,00

3.206.000,00

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

3.360.000,00

35.000,00

3.395.000,00

231.681.000,00

193.000,00

231.874.000,00

Свега

41

Расходи за запослене

42

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

33.872.000,00

1.525.000,00

35.397.000,00

422

Трошкови путовања

39.498.000,00

182.000,00

39.680.000,00

423

Услуге по уговору

86.855.000,00

1.690.000,00

88.545.000,00

424

Специјализоване услуге

74.035.000,00

950.000,00

74.985.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

59.256.000,00

120.000,00

59.376.000,00

426

Материјал

25.872.000,00

2.565.000,00

28.437.000,00

319.388.000,00

7.032.000,00

326.420.000,00

Свега

42

Коришћење услуга и роба

44

Отплата камата

441

Отплате домаћих камата

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

Отплата камата

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

Свега

44

45

Субвенције

451

Субвенције јавним нефинансијским пред.

9.700.000,00

0,00

9.700.000,00

Субвенције

9.700.000,00

0,00

9.700.000,00

131.773.000,00

0,00

131.773.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Свега

45

46

Донације и трансфери

463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

464

Донације и трансфери орг.обав.осиг.

465

Остале дотације и трансфери

525.000,00

0,00

525.000,00

Донације и трансфери

133.798.000,00

0,00

133.798.000,00

Свега

46

47

Права из социјалног осигура

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

29.529.000,00

0,00

29.529.000,00

Права из социјалног осигура

29.529.000,00

0,00

29.529.000,00

Свега
48

47

Остали расходи
Стр. 1

Економска
класификација

Опис

1

Из буџета

2

3

481

Дотације невладиним организацијама

482

Порези обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова и

484
485

Свега

48

Додатни
приходи
4

Укупно
5

29.580.000,00

0,00

29.580.000,00

300.000,00

30.000,00

330.000,00

22.570.000,00

0,00

22.570.000,00

Накнада штете услед елем.непогода

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

61.450.000,00

30.000,00

61.480.000,00

Остали расходи

49

Админ.транс.из буџета

499

Средства резерве-стална

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

499

Средства резерве-текућа

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Админ.транс.из буџета

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

Свега

49

51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

65.261.000,00

250.000,00

65.511.000,00

512

Машине и опрема

15.925.000,00

630.000,00

16.555.000,00

513

Остала основна средства

10.000,00

0,00

10.000,00

515

Нематеријална имовина

499.000,00

0,00

499.000,00

Основна средства

81.695.000,00

880.000,00

82.575.000,00

Свега

51

54

Природна имовина

541

Земљиште

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Природна имовина

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Свега

54

61

Отплата главнице

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

11.350.000,00

0,00

11.350.000,00

Отплата главнице

11.350.000,00

0,00

11.350.000,00

Свега

61

62

Набавка финансијске имовин

621

Набавка домаће финансијске имовине

7.489.000,00

0,00

7.489.000,00

Набавка финансијске имовин

7.489.000,00

0,00

7.489.000,00

8.135.000,00

904.415.000,00

Свега

62

896.280.000,00

УКУПНО РАСХОДИ:

Стр. 2

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА
Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6
РАЗДЕО 1

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Функција 110 Извршни и законодавни
органи,финансијски и фискални
послови
Политички систем локалне самоуправе

2101

Функционисање извршних органа

0002
1

411

Плате и додаци запослених

2

412

3

4.470.000,00

4.470.000,00

Социјални доприноси на терет послодавца

770.000,00

770.000,00

415

Накнаде за запослене

100.000,00

100.000,00

4

421

Стални трошкови

100.000,00

100.000,00

5

422

Трошкови путовања

50.000,00

50.000,00

6

423

Услуге по уговору

385.000,00

385.000,00

7

425

Текуће поправке и одржавање

100.000,00

100.000,00

8

426

Материјал

50.000,00

50.000,00

9

482

Порези обавезне таксе и казне

20.000,00

20.000,00

6.045.000,00

6.045.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

2101

6.045.000,00

0,00

6.045.000,00

Функција 110

01 Приходи из буџета

6.045.000,00

Укупно

6.045.000,00

Функција 110

6.045.000,00
0,00

6.045.000,00

РАЗДЕО 1
6.045.000,00

01 Приходи из буџета

Укупно

6.045.000,00
6.045.000,00

6.045.000,00

Укупно програм

Извор финансирања за

0,00

2101

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

6.045.000,00

РАЗДЕО 1

6.045.000,00

6.045.000,00

0,00

6.045.000,00

РАЗДЕО 2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Функција 110 Извршни и законодавни
органи,финансијски и фискални
послови
Политички систем локалне самоуправе

2101

Функционисање извршних органа

0002
10

422

Трошкови путовања

11

423

Услуге по уговору

10.000,00

10.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.010.000,00

3.010.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

Стр. 1

3.010.000,00

0,00

3.010.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Извори финансирања за програм

3.010.000,00

2101

3.010.000,00

Укупно

3.010.000,00

Функција 110

0,00

3.010.000,00

3.010.000,00
0,00

3.010.000,00

РАЗДЕО 2
3.010.000,00

01 Приходи из буџета

РАЗДЕО 3

3.010.000,00

Функција 110

01 Приходи из буџета

РАЗДЕО 2

Укупно

9

3.010.000,00

Укупно програм

Извор финансирања за

8

Укупно

2101

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

Додатни
приходи

3.010.000,00

3.010.000,00

0,00

3.010.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

Функција 090 Социјална заштита
некласификована на другом месту
Локални економски развој

1501

Инклузија Рома путем службе за запошљавање

0004
12

423

Услуге по уговору

5.054.000,00

5.054.000,00

5.054.000,00

5.054.000,00

Извори финансирања за пројекат 0004
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0004

5.054.000,00

0,00

5.054.000,00

Мере активне политике запошљавања

0002
13

464

Донације и трансфери орг.обав.осиг.

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Ова апропријација се користи за:
дотације Националној служби за
запошљавање
Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

0,00

1.500.000,00

1501
6.554.000,00

6.554.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

1.500.000,00

1501

6.554.000,00

0,00

6.554.000,00

Социјална и дечја заштита

0901

Социјалне помоћи

0001
14

463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

8.850.000,00

Ова апропријација се односи на:
тренутне социјалне помоћи

7.000.000

за запослене на пословима трен.помоћи

1.850.000

Стр. 2

8.850.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4
15

Опис

5
472

Средства
из буџета

6

7

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Додатни
приходи
8

Укупно
9

26.829.000,00

26.829.000,00

Ова апропријација се користи за:
1.200.000

-превоз соц.угрожене деце
-бесплатни уџбеници

950.000

-ученичке награде

450.000

-студентске награде

1.500.000

-новорођенчад

4.000.000

-ђаци прваци

1.300.000
500.000

-једнократне помоћи

16.929.000

-избегла и расељена лица
Извори финансирања за прог.акт. 0001

35.679.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

35.679.000,00

35.679.000,00

0,00

35.679.000,00

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

0004
16

423

Услуге по уговору

13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

Ова апропријација се користи за
исплату личних пратилаца за децу
ометену у развоју
Извори финансирања за прог.акт. 0004
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0004

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

Активности Црвеног крста

0005
17

481

Дотације невладиним организацијама

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0005
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0005

Извори финансирања за програм

0,00

5.500.000,00

0901
54.179.000,00

54.179.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

5.500.000,00

0901

54.179.000,00

0,00

54.179.000,00

Локална самоуправа

0602

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0001
18

463

Донације и трансфери ост.нивоима власти
Ова апропријација се користи за:
-Опрема Центра
-Текући тршкови социјалног становања
-Инв.одрж.објеката соц.становања

Стр. 3

1.620.000,00

1.620.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за прог.акт. 0001
1.620.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

1.620.000,00

1.620.000,00

0,00

1.620.000,00

Функционисање националних савета националних мањина

0007
19

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

Ова апропријација се користи за:
Реализацију акционог плана за Роме
Извори финансирања за прог.акт. 0007
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0007

Извори финансирања за програм

700.000,00

2.320.000,00

2.320.000,00

Укупно програм

700.000,00

0602

01 Приходи из буџета

2.320.000,00

0602

Извори финансирања за

0,00

0,00

2.320.000,00

Функција 090

01 Приходи из буџета

63.053.000,00

Укупно

63.053.000,00

Функција 090

63.053.000,00
0,00

63.053.000,00

Функција 130 Опште услуге
Локална самоуправа

0602

Трошкови ликвидације предузећа и установа

0017
20

423

Услуге по уговору

2.600.000,00

2.600.000,00

Ова апропријација се користи за
-трошкове у поступку ликвидације

2.500.000
100.000

ЈП"Дирекција"
-трошкови у поступку ликвидације
Културног центра
Извори финансирања за пројекат 0017

2.600.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0017

2.600.000,00

2.600.000,00

0,00

2.600.000,00

Управљање јавном својином

0018
21

423

Услуге по уговору

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0018
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0018

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0001
22

411

Плате и додаци запослених

23

412

Социјални доприноси на терет послодавца

24

414

Социјална давања запосленим

Стр. 4

51.130.000,00

51.130.000,00

8.769.000,00

8.769.000,00

950.000,00

950.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

25

415

Накнаде за запослене

26

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

27

421

Стални трошкови

28

422

Трошкови путовања

29

423

Услуге по уговору

30

424

31
32

Додатни
приходи
8

Укупно
9

1.000.000,00

1.000.000,00

950.000,00

950.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

200.000,00

200.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

Специјализоване услуге

3.000.000,00

3.000.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

1.000.000,00

1.000.000,00

426

Материјал

5.000.000,00

5.000.000,00

32-1 465

Остале дотације и трансфери

525.000,00

525.000,00

33

482

Порези обавезне таксе и казне

200.000,00

200.000,00

34

483

Новчане казне и пенали по решењу судова
и суд.тел

22.400.000,00

22.400.000,00

35

485

Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.

7.000.000,00

7.000.000,00

200.000,00

200.000,00

Машине и опрема

1.500.000,00

1.500.000,00

Земљиште

2.000.000,00

2.000.000,00

158.324.000,00

158.324.000,00

35-1 511

Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација се користи за
санацију крова на објекту који
користи Музичка школа

36

512

36-1 541

Ова апропријација се користи за:
куповину земљишта за кампинг туризам
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

158.324.000,00

0,00

158.324.000,00

Текућа буџетска резерва

0009
37

499

Средства резерве-текућа

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0009
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0009

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Стална буџетска резерва

0010
38

499

Средства резерве-стална

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0010
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0010

4.000.000,00

Накнада штете услед елем.непогода

2.000.000,00

0,00

4.000.000,00

Ванредне ситуације

0014
39

484

Стр. 5

2.000.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за прог.акт. 0014
2.000.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0014

Извори финансирања за програм

2.000.000,00

0,00

170.924.000,00

170.924.000,00

Укупно програм

2.000.000,00

0602

01 Приходи из буџета

170.924.000,00

0602

Извори финансирања за

2.000.000,00

0,00

170.924.000,00

Функција 130

01 Приходи из буџета

170.924.000,00

Укупно

170.924.000,00

Функција 130

170.924.000,00
0,00

170.924.000,00

Функција 160 Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту
Локална самоуправа

0602

Конкурсно финансирање удружења

0015
40

481

Дотације невладиним организацијама

3.000.000,00

3.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
-конкурсно фин.удружења грађана

2.000.000

-конкурсно фин.верских заједница

1.000.000

Извори финансирања за пројекат 0015
3.000.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0015

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0001
41

422

Трошкови путовања

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
јавни превоз
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

38.000.000,00

38.000.000,00

Укупно програм

35.000.000,00

0602

01 Приходи из буџета

0602

Извори финансирања за

35.000.000,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

Функција 160

01 Приходи из буџета

38.000.000,00

Укупно

38.000.000,00

Функција 160

38.000.000,00
0,00

38.000.000,00

Функција 170 Трансакције везане за јавни дуг
Локална самоуправа

0602

Сервисирање јавног дуга

0003
42

441

Отплате домаћих камата

43

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

Стр. 6

1.200.000,00

1.200.000,00

11.350.000,00

11.350.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за прог.акт. 0003
12.550.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0003

Извори финансирања за програм

0,00

12.550.000,00

12.550.000,00

Укупно програм

12.550.000,00

0602

01 Приходи из буџета

0602

Извори финансирања за

12.550.000,00

12.550.000,00

12.550.000,00

0,00

12.550.000,00

Функција 170

01 Приходи из буџета

12.550.000,00

Укупно

12.550.000,00

Функција 170

12.550.000,00
0,00

12.550.000,00

Функција 360 Јавни ред и безбедност
некласификована на другом месту
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701

Унапређење безбедности саобраћаја на путевима

0005
44

423

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

650.000,00

650.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

Ова апропријација се користи за:
-научно истраживачки рад
-рад тела за координацију послова
безбедности
45

424

Специјализоване услуге
Ова апропријација се користи за:
-унапређење саобр.образовања и вас.
-превентивно-промотивне активности

46

511

Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација се користи за:
изградњу заштитних ограда и
успоравача саобраћаја

47

512

Машине и опрема
Ова апропријација се користи за:
опремање јединица саобраћајне полиције
и других надлежних органа за безбедност
саобраћаја
Извори финансирања за пројекат 0005
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0005

3.750.000,00

Извори финансирања за програм

3.750.000,00

0701
3.750.000,00

3.750.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

0,00

0701

Стр. 7

3.750.000,00

0,00

3.750.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6
Извори финансирања за

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Функција 360

01 Приходи из буџета

3.750.000,00

Укупно

3.750.000,00

Функција 360

3.750.000,00
0,00

3.750.000,00

Функција 421 Пољопривреда
Развој пољопривреде

0101

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалн

0001
48

423

Услуге по уговору

2.000.000,00

2.000.000,00

800.000,00

800.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

Ова апропријација се користи за:
исплату накнада стрелцима за
противградну заштиту
49

424

Специјализоване услуге
Ова апропријација се користи за:
-Трансфер знања и развој саветодавства
-Суфиннасирање пројеката по конкурс
има
из области пољопривреде

50

426

Материјал
Ова апропријација се користи за:
набавку ракета за противградну заштиту

51

451

Субвенције јавним нефинансијским пред.
Ова апропријација се користи за:
-Инвестиције у физичка средства

9.000.000

пољопривредних газдинстава
-Учешће у финан.пројеката ученика

700.000

Пољ.школе у
сарадњи са фондацијом Владе Дивац
Извори финансирања за прог.акт. 0001

14.500.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

14.500.000,00

14.500.000,00

Укупно програм

14.500.000,00

0101

01 Приходи из буџета

0101

Извори финансирања за

14.500.000,00

14.500.000,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

Функција 421

01 Приходи из буџета

14.500.000,00

Укупно

14.500.000,00

Функција 421

14.500.000,00
0,00

14.500.000,00

Функција 451 Друмски саобраћај
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701

Зимско одржавање путева

0006
52

425

Текуће поправке и одржавање

14.500.000,00

Стр. 8

14.500.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

5

Опис

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за пројекат 0006
14.500.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0006

14.500.000,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

Летње одржавање путева

0007
53

425

Текуће поправке и одржавање

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0007
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0007

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

Кпрљење ударних рупа

0008
54

425

Текуће поправке и одржавање

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0008
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0008

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Одржавање сигнализације

0009
55

425

Текуће поправке и одржавање

3.750.000,00

3.750.000,00

Ова апропријација се користи за:
600.000

-вертикалну сигнализацију

2.550.000

-хоризонаталну сигнализацију

600.000

-светлосну сигнализацију
Извори финансирања за пројекат 0009

3.750.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0009

3.750.000,00

3.750.000,00

0,00

3.750.000,00

Одржавање мостова,пропуста шахти и сливничких решетака

0010
56

425

Текуће поправке и одржавање

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0010
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат
0011
57

425

0010

3.000.000,00

0,00

Хитне интервенције по налогу инспекцијских и судских орган
а
Текуће поправке и одржавање
500.000,00

3.000.000,00

500.000,00

Извори финансирања за пројекат 0011
500.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0011

500.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

0002
58

511

Зграде и грађевински објекти

13.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
изградњу и реконструкцију улица и путева

Стр. 9

13.000.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за прог.акт. 0002
13.000.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

0,00

52.750.000,00

52.750.000,00

Укупно програм

13.000.000,00

0701

01 Приходи из буџета

0701

Извори финансирања за

13.000.000,00

13.000.000,00

52.750.000,00

0,00

52.750.000,00

Функција 451

01 Приходи из буџета

52.750.000,00

Укупно

52.750.000,00

Функција 451

52.750.000,00
0,00

52.750.000,00

Функција 473 Туризам
Развој туризма

1502

Управљање развојем туризма

0001
58-1 423

Услуге по уговору

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

600.000,00

600.000,00

Укупно програм

600.000,00

1502

01 Приходи из буџета

1502

Извори финансирања за

600.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

Функција 473

01 Приходи из буџета

600.000,00

Укупно

600.000,00

Функција 473

600.000,00
0,00

600.000,00

Функција 474 Вишенаменски развојни пројекти
Урбанизам и просторно планирање

1101

Просторно и урбанистичко планирање

0001
59

423

Услуге по уговору

500.000,00

500.000,00

200.000,00

200.000,00

700.000,00

700.000,00

Ова апропријација се користи за:
накнаду Комисији за планове
60

511

Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација се користи за:
израду пројектне документације
(просторни и урбанистички планови)
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

700.000,00

1101
700.000,00

700.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

700.000,00

1101
Стр. 10

700.000,00

0,00

700.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Локални економски развој

1501

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

0001
61

511

Зграде и грађевински објекти

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
израду пројектне документације за
програме из разних области
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Укупно програм

15.000.000,00

1501

01 Приходи из буџета

1501

Извори финансирања за

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

Функција 474

01 Приходи из буџета

15.700.000,00

Укупно

15.700.000,00

Функција 474

15.700.000,00
0,00

15.700.000,00

Функција 510 Управљање отпадом
Комуналне делатности

1102

Одржавање јавних зелених површина

0002
62

424

Специјализоване услуге

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

0003
63

424

Специјализоване услуге

64

512

Машине и опрема

25.000.000,00

25.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
примарну сепарацију отпада
Извори финансирања за прог.акт. 0003
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0003

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

Остале комуналне услуге

0009
65

424

Специјализоване услуге

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Ова апропријација се користи за
одржавање ратних меморијала
Извори финансирања за прог.акт. 0009
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0009

Стр. 11

500.000,00

0,00

500.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Извори финансирања за програм

Додатни
приходи
8

9

1102
38.000.000,00

38.000.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

Укупно

1102

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

Заштита животне средине

0401
0007
66

511

Израда пројекта за санација и реуултивација депоније Годов
ик
Зграде и грађевински објекти
1.800.000,00

1.800.000,00

Извори финансирања за пројекат 0007
1.800.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0007

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

Управљање комуналним отпадом

0005
67

424

Специјализоване услуге

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
накнаду за одлагање отпада
Извори финансирања за прог.акт. 0005
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0005

Извори финансирања за програм

0,00

6.800.000,00

6.800.000,00

Укупно програм

5.000.000,00

0401

01 Приходи из буџета

0401

Извори финансирања за

5.000.000,00

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

Функција 510

01 Приходи из буџета

44.800.000,00

Укупно

44.800.000,00

Функција 510

44.800.000,00
0,00

44.800.000,00

Функција 630 Водоснадбевање
Комуналне делатности

1102

Управљање и снабдевање водом за пиће

0008
68

511

Зграде и грађевински објекти

20.000.000,00

20.000.000,00

7.489.000,00

7.489.000,00

27.489.000,00

27.489.000,00

Ова апропријација се користи за:
изградњу водовода која се реализује преко
ЈКП"Наш дом"
69

621

Набавка домаће финансијске имовине
Ова апропријација се користи за:
учешће у капиталу ЈП"Рзав" за
изградњу акумулације Сврачково
Извори финансирања за прог.акт. 0008
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0008

Стр. 12

27.489.000,00

0,00

27.489.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Извори финансирања за програм

8

9

27.489.000,00

27.489.000,00

Укупно програм

Укупно

1102

01 Приходи из буџета

1102

Извори финансирања за

Додатни
приходи

27.489.000,00

0,00

27.489.000,00

Функција 630

01 Приходи из буџета

27.489.000,00

Укупно

27.489.000,00

Функција 630

27.489.000,00
0,00

27.489.000,00

Функција 640 Улична расвета
Комуналне делатности

1102

Управљање/одржавање јавним осветљењем

0001
70

421

Стални трошкови

4.500.000,00

4.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
утрошак електричне енергије за
јавну расвету
71

425

Текуће поправке и одржавање
Ова апропријација се користи за:
текуће поправке и одржавање јавне
расвете
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

7.000.000,00

1102
7.000.000,00

7.000.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

7.000.000,00

1102

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

Енергетска ефикасност

0501

Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употре

0001
72

424

Специјализоване услуге

21.700.000,00

21.700.000,00

21.700.000,00

21.700.000,00

Ова апропријација се користи за се
користи за:
јавно приватно партнерство
за реализацију пројекта јавне расвете
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

21.700.000,00

0501
21.700.000,00

21.700.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

21.700.000,00

0501

Стр. 13

21.700.000,00

0,00

21.700.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6
Извори финансирања за

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Функција 640

01 Приходи из буџета

28.700.000,00

Укупно

28.700.000,00

Функција 640

28.700.000,00
0,00

28.700.000,00

Функција 760 Здравство некласификовано на
другом месту
Здравствена заштита

1801

Функционисање установа примарне здравствене заштите

0001
73

463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

1.700.000,00

1.700.000,00

Ова апропријација се користи за:
-Здрав.центар Ужице-за стоматолога

1.000.000
700.000

-за кардиохирургију
Извори финансирања за прог.акт. 0001

1.700.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

1.700.000,00

1.700.000,00

0,00

1.700.000,00

Мртвозорство

0002
74

423

Услуге по уговору

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

700.000,00

0,00

700.000,00

Спровођење активности из области друштвене бриге за јавн

0003
75

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Ова апропријација се односи на
финансирање вантелесне оплодње
Извори финансирања за прог.акт. 0003
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0003

Извори финансирања за програм

1801

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

Функција 760

01 Приходи из буџета

4.400.000,00

Укупно

4.400.000,00

Функција 760

Функција 810 Услуге рекреације и спорта
Развој спорта и омладине
0001

2.000.000,00
4.400.000,00

4.400.000,00

Укупно програм

1301

0,00

1801

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

2.000.000,00

Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и

Стр. 14

4.400.000,00
0,00

4.400.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4
76

Опис

5
481

Средства
из буџета

6

7

Дотације невладиним организацијама

Додатни
приходи
8

Укупно
9

17.500.000,00

17.500.000,00

Ова апрпријација се користи за:
-финансирање спортских клубова И

16.000.000

Спортског савеза
1.500.000

-МОСИ 2018
Извори финансирања за прог.акт. 0001

17.500.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

17.500.000,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

Подршка предшколском и школском спорту

0002
77

481

Дотације невладиним организацијама

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
масовни и школски спорт
Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

0,00

18.500.000,00

18.500.000,00

Укупно програм

1.000.000,00

1301

01 Приходи из буџета

1301

Извори финансирања за

1.000.000,00

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

Функција 810

01 Приходи из буџета

18.500.000,00

Укупно

18.500.000,00

Функција 810

18.500.000,00
0,00

18.500.000,00

Функција 820 Услуге културе
Развој културе

1201

Функционисање локалних установа културе

0001
78

463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Ова апропријација се користи за:
-Историјски архив
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

250.000,00

0,00

250.000,00

Унапређење система очувања и представљања културно ист

0003
79

481

Дотације невладиним организацијама

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

Ова апропријација се користи за
конкурсно финансирање пројеката из
области културе
Извори финансирања за прог.акт. 0003
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0003

Стр. 15

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Извори финансирања за програм

8

9

1.850.000,00

1.850.000,00

Укупно програм

Укупно

1201

01 Приходи из буџета

1.850.000,00

1201

Извори финансирања за

Додатни
приходи

0,00

1.850.000,00

Функција 820

01 Приходи из буџета

1.850.000,00

Укупно

1.850.000,00

Функција 820

1.850.000,00
0,00

1.850.000,00

Функција 830 Услуге емитовања и издаваштва
Развој културе

1201

Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног

0004
80

423

Услуге по уговору

2.000.000,00

2.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
1.500.000

-Телевизију Пожега

500.000

-Радио Пожега
81

424

Специјализоване услуге

7.500.000,00

7.500.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

Ова апропријација се користи за
конкурсно финансирање медија
Извори финансирања за прог.акт. 0004
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0004

Извори финансирања за програм

0,00

9.500.000,00

9.500.000,00

Укупно програм

9.500.000,00

1201

01 Приходи из буџета

1201

Извори финансирања за

9.500.000,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

Функција 830

01 Приходи из буџета

9.500.000,00

Укупно

9.500.000,00

Функција 830

9.500.000,00
0,00

9.500.000,00

Функција 860 Рекреација,спорт,култура и
вере,некласификовано на другом
месту
Развој културе

1201

Функционисање локалних установа културе

0001
82-1 511

Зграде и грађевински објекти

12.371.000,00

12.371.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
адаптацију и реконструкцију
спортско-културног центра
82

512

Машине и опрема
Ова апропријација се користи за:
набавку опреме за
адаптацију и реконструкцију
спортско-културног центра

Стр. 16

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за прог.акт. 0001
17.371.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

17.371.000,00

0,00

17.371.000,00

17.371.000,00

Укупно програм

17.371.000,00

1201

01 Приходи из буџета

17.371.000,00

1201

Извори финансирања за

17.371.000,00

0,00

17.371.000,00

Функција 860

01 Приходи из буџета

17.371.000,00

Укупно

17.371.000,00

Функција 860

17.371.000,00
0,00

17.371.000,00

Функција 912 Основно образовање
Основно образовање

2002

Функционисање основних школа

0001
83

463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

65.018.000,00

65.018.000,00

Ова апропријација се користи за:
413-Накнаде у натури

465.000

414-Социјална давања запосленим

135.000

415-Накнаде за запослене

9.900.000

416-Награде,бонуис и ост.расходи

2.670.000

421-Стални трошкови

22.307.000

422-Трошкови путовања

14.770.000
3.365.000

423-Услуге по уговору

273.000

424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање

3.500.000

426-Материјал

4.465.000
8.000

483-Новчане казне по решењу суда
511-Зграде и грађевински објекти

1.120.000

512-Машине и опрема

1.900.000
140.000

515-Нематеријална имовина
Извори финансирања за прог.акт. 0001

65.018.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

65.018.000,00

0,00

65.018.000,00

Функција 912

01 Приходи из буџета

65.018.000,00

Укупно

65.018.000,00

Функција 912

Функција 915 Специјално основно образовање
2002

65.018.000,00
65.018.000,00

65.018.000,00

2002

Извори финансирања за

0,00

2002

01 Приходи из буџета
Укупно програм

65.018.000,00

65.018.000,00

Основно образовање
Стр. 17

65.018.000,00
0,00

65.018.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Функционисање основних школа

0001
84

422

Трошкови путовања

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
накнаду путних трошкова за децу ометену
у развоју и
њихове пратиоце
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно програм

3.000.000,00

2002

01 Приходи из буџета

2002

Извори финансирања за

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Функција 915

01 Приходи из буџета

3.000.000,00

Укупно

3.000.000,00

Функција 915

3.000.000,00
0,00

3.000.000,00

Функција 920 Средње образовање
Средње образовање

2003

Функционисање средњих школа

0001
85

463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

54.335.000,00

54.335.000,00

Ова апропријација се користи за:се
0

користи за:
414-Социјална давања запосленим

9.810.000

415-Накнаде за запослене

1.280.000

416-Награде,бонуис и ост.расходи

15.400.000

421-Стални трошкови

2.416.000

422-Трошкови путовања

5.814.000

423-Услуге по уговору

1.027.000

424-Специјализоване услуге

3.040.000

425-Текуће поправке и одржавање

5.918.000
0

426-Материјал
483-Новчане казне по решењу суда

6.315.000

511-Зграде и грађевински објекти

2.850.000
465.000

512-Машине и опрема
515-Нематеријална имовина
Извори финансирања за прог.акт. 0001

54.335.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Стр. 18

54.335.000,00

54.335.000,00

0,00

54.335.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Извори финансирања за програм

8

9

54.335.000,00

54.335.000,00

Укупно програм

Укупно

2003

01 Приходи из буџета

2003

Извори финансирања за

Додатни
приходи

54.335.000,00

0,00

54.335.000,00

Функција 920

01 Приходи из буџета

54.335.000,00

Укупно

54.335.000,00

0,00

50.000,00

Функција 920

54.335.000,00
54.335.000,00

глава 3.1

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Функција 820 Услуге културе
Развој културе

1201

Чигра

0016
86

421

Стални трошкови

10.000,00

87

422

Трошкови путовања

30.000,00

30.000,00

88

423

Услуге по уговору

145.000,00

145.000,00

89

424

Специјализоване услуге

80.000,00

90

426

Материјал

35.000,00

50.000,00

60.000,00

130.000,00
35.000,00

Извори финансирања за пројекат 0016
300.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно пројекат

0016

300.000,00

300.000,00
100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

Месец завичаја

0017
91

423

Услуге по уговору

70.000,00

70.000,00

92

424

Специјализоване услуге

20.000,00

20.000,00

90.000,00

90.000,00

Извори финансирања за пројекат 0017
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0017

90.000,00

0,00

90.000,00

Функционисање локалних установа културе

0001
93

411

Плате и додаци запослених

94

412

Социјални доприноси на терет послодавца

94-1 413

Накнаде у натури

95

Социјална давања запосленим

414

10.451.000,00

10.451.000,00

1.792.000,00

1.792.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

95-1 415

Накнаде за запослене

96

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

310.000,00

30.000,00

340.000,00

97

421

Стални трошкови

995.000,00

105.000,00

1.100.000,00

98

422

Трошкови путовања

115.000,00

110.000,00

225.000,00

99

423

Услуге по уговору

720.000,00

70.000,00

790.000,00

100 425

Текуће поправке и одржавање

205.000,00

60.000,00

265.000,00

101 426

Материјал

320.000,00

80.000,00

400.000,00

102 482

Порези обавезне таксе и казне

10.000,00

15.000,00

25.000,00

Стр. 19

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

103 512

Машине и опрема

550.000,00

550.000,00

104 515

Нематеријална имовина

499.000,00

499.000,00

16.017.000,00

16.017.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета

550.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно програм. активност

0001

16.017.000,00

550.000,00

550.000,00
16.567.000,00

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

0002
105 421

Стални трошкови

2.000,00

106 423

Услуге по уговору

95.000,00

40.000,00

135.000,00

107 424

Специјализоване услуге

395.000,00

100.000,00

495.000,00

108 426

Материјал

2.000,00

30.000,00

30.000,00

522.000,00

522.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета

140.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

522.000,00

04 Сопствени приходи
1201

16.929.000,00

Функција 820

790.000,00

17.719.000,00

16.929.000,00

16.929.000,00
790.000,00

790.000,00

790.000,00

17.719.000,00

глава 3.1
16.929.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно

790.000,00

16.929.000,00

04 Сопствени приходи

Извор финансирања за

790.000,00

Функција 820

01 Приходи из буџета

Укупно

16.929.000,00

16.929.000,00

Укупно програм

662.000,00

1201

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

140.000,00

140.000,00

глава 3.1

16.929.000,00

16.929.000,00
790.000,00

790.000,00

790.000,00

17.719.000,00

глава 3.2

СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Рекреација,спорт,култура
и
Функција 860
вере,некласификовано на другом
месту
Развој културе

1201

Магленијада

0007
109 423

Услуге по уговору

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за пројекат 0007
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0007

500.000,00

0,00

500.000,00

Деци фест

0008
110 423

Услуге по уговору

111 426

Материјал

Стр. 20

165.000,00

165.000,00

5.000,00

5.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за пројекат 0008
170.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0008

170.000,00

170.000,00

0,00

170.000,00

Поток

0011
112 423

Услуге по уговору

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за пројекат 0011
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0011

500.000,00

0,00

500.000,00

Пожезија

0012
113 423

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Извори финансирања за пројекат 0012
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0012

100.000,00

0,00

100.000,00

50.000,00

20.000,00

70.000,00

Оснивање позоришне аматерске трупе

0014
114 422

Трошкови путовања

115 423

Услуге по уговору

440.000,00

440.000,00

Извори финансирања за пројекат 0014
490.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно пројекат

0014

490.000,00

490.000,00
20.000,00

20.000,00

20.000,00

510.000,00

Обележавање дана општине

0019
116 423

Услуге по уговору

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за пројекат 0019
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0019

400.000,00

0,00

400.000,00

Функционисање локалних установа културе

0001
117 411

Плате и додаци запослених

118 412

Социјални доприноси на терет послодавца

119-1 413

Накнаде у натури

0,00

24.000,00

24.000,00

119-2 414

Социјална давања запосленим

0,00

54.000,00

54.000,00

119 415

Накнаде за запослене

216.000,00

120 416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

550.000,00

5.000,00

555.000,00

121 421

Стални трошкови

2.004.000,00

1.370.000,00

3.374.000,00

122 422

Трошкови путовања

68.000,00

32.000,00

100.000,00

123 423

Услуге по уговору

1.373.000,00

1.380.000,00

2.753.000,00

124 425

Текуће поправке и одржавање

1.000.000,00

60.000,00

1.060.000,00

125 426

Материјал

769.000,00

2.475.000,00

3.244.000,00

Стр. 21

14.492.000,00

14.492.000,00

2.485.000,00

2.485.000,00

216.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

126 482

Порези обавезне таксе и казне

127 511
128 512

Додатни
приходи
8

Укупно
9

35.000,00

15.000,00

50.000,00

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

50.000,00

550.000,00

Машине и опрема

460.000,00

630.000,00

1.090.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0001
23.952.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно програм. активност

0001

23.952.000,00

23.952.000,00
6.095.000,00

6.095.000,00

6.095.000,00

30.047.000,00

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

0002
129 422

Трошкови путовања

135.000,00

20.000,00

155.000,00

130 423

Услуге по уговору

420.000,00

40.000,00

460.000,00

131 424

Специјализоване услуге

1.000.000,00

800.000,00

1.800.000,00

132 426

Материјал

45.000,00

10.000,00

55.000,00

133 512

Машине и опрема

150.000,00

150.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

1.750.000,00

870.000,00

870.000,00

870.000,00

2.620.000,00

1201
27.862.000,00

27.862.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно програм

1201

27.862.000,00

6.985.000,00

6.985.000,00

6.985.000,00

34.847.000,00

Развој спорта и омладине

1301

Развој спортске инфраструктуре

0006
134 423

Услуге по уговору

160.000,00

135 511

Зграде и грађевински објекти

430.000,00

160.000,00
200.000,00

630.000,00

Извори финансирања за пројекат 0006
590.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно пројекат

0006

590.000,00

590.000,00
200.000,00

200.000,00

200.000,00

790.000,00

Спровођење омладинске политике

0005
136 422

Трошкови путовања

137 423

30.000,00

30.000,00

Услуге по уговору

270.000,00

270.000,00

138 424

Специјализоване услуге

150.000,00

150.000,00

139 426

Материјал

20.000,00

20.000,00

140 512

Машине и опрема

50.000,00

50.000,00

520.000,00

520.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0005
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0005

Стр. 22

520.000,00

0,00

520.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Извори финансирања за програм

Укупно програм

1301

Извори финансирања за

1.110.000,00

1.110.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

1.310.000,00

Функција 860

01 Приходи из буџета

28.972.000,00

04 Сопствени приходи
28.972.000,00

Функција 860

28.972.000,00
7.185.000,00

7.185.000,00

7.185.000,00

36.157.000,00

глава 3.2
28.972.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
глава 3.2

Укупно
глава 3.4

9

1.110.000,00

04 Сопствени приходи

Извор финансирања за

8

Укупно

1301

01 Приходи из буџета

Укупно

Додатни
приходи

28.972.000,00

28.972.000,00
7.185.000,00

7.185.000,00

7.185.000,00

36.157.000,00

ДЕЧЈИ ВРТИЋ

Функција 911 Предшколско образовање
Прешколско васпитање

2001

Функционисање предшколских установа

0001
141 411

Плате и додаци запослених

142 412

Социјални доприноси на терет послодавца

143 413

101.910.000,00

101.910.000,00

17.798.000,00

17.798.000,00

Накнаде у натури

200.000,00

200.000,00

144 414

Социјална давања запосленим

540.000,00

540.000,00

145 415

Накнаде за запослене

1.810.000,00

1.810.000,00

146 416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

950.000,00

950.000,00

147 421

Стални трошкови

12.335.000,00

12.335.000,00

148 422

Трошкови путовања

350.000,00

350.000,00

149 423

Услуге по уговору

2.058.000,00

2.058.000,00

150 424

Специјализоване услуге

740.000,00

740.000,00

151 425

Текуће поправке и одржавање

1.000.000,00

1.000.000,00

152 426

Материјал

16.500.000,00

16.500.000,00

153 482

Порези обавезне таксе и казне

35.000,00

35.000,00

154 512

Машине и опрема

1.400.000,00

1.400.000,00

157.626.000,00

157.626.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

157.626.000,00

2001
157.626.000,00

157.626.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

157.626.000,00

2001

Стр. 23

157.626.000,00

0,00

157.626.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Извори финансирања за

157.626.000,00

Укупно

157.626.000,00

Функција 911

9

157.626.000,00
0,00

157.626.000,00

глава 3.4
157.626.000,00

01 Приходи из буџета
глава 3.4

Укупно
глава 3.7

8

Укупно

Функција 911

01 Приходи из буџета

Извор финансирања за

Додатни
приходи

157.626.000,00

157.626.000,00
0,00

157.626.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Функција 160 Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту
Локална самоуправа

0602

Функционисање месних заједница

0002
155 421

Стални трошкови

1.156.000,00

1.156.000,00

156 423

Услуге по уговору

50.000,00

50.000,00

157 425

Текуће поправке и одржавање

13.636.000,00

13.636.000,00

158 426

Материјал

822.000,00

822.000,00

159 483

Новчане казне и пенали по решењу судова
и суд.тел

170.000,00

170.000,00

159-1 511

Зграде и грађевински објекти

60.000,00

60.000,00

160 512

Машине и опрема

135.000,00

135.000,00

161 513

Остала основна средства

10.000,00

10.000,00

16.039.000,00

16.039.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

16.039.000,00

16.039.000,00

Укупно

16.039.000,00

Функција 160

глава 3.8

16.039.000,00

16.039.000,00
0,00

16.039.000,00

глава 3.7
16.039.000,00

01 Приходи из буџета
глава 3.7

Укупно

0,00

Функција 160

01 Приходи из буџета

Извор финансирања за

16.039.000,00
16.039.000,00

16.039.000,00

0602

Извори финансирања за

0,00

0602

01 Приходи из буџета
Укупно програм

16.039.000,00

16.039.000,00

16.039.000,00
0,00

16.039.000,00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Функција 473 Туризам
Развој туризма

1502
0004
162 423

Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркеста
ра за сабор у Гучи
Услуге по уговору
700.000,00

Стр. 24

100.000,00

800.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи

Укупно

8

9

100.000,00

100.000,00

100.000,00

800.000,00

Извори финансирања за пројекат 0004
700.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно пројекат

0004

700.000,00

700.000,00

Дани Милоша Обреновића у Горњој Добрињи

0005
163 423

Услуге по уговору

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Извори финансирања за пројекат 0005
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0005

600.000,00

0,00

600.000,00

Промоција туристичке понуде

0002
164 411

Плате и додаци запослених

165 412

3.142.000,00

3.142.000,00

Социјални доприноси на терет послодавца

539.000,00

539.000,00

166 421

Стални трошкови

245.000,00

245.000,00

167 422

Трошкови путовања

400.000,00

400.000,00

168 423

Услуге по уговору

169 425

Текуће поправке и одржавање

50.000,00

50.000,00

170 426

Материјал

76.000,00

76.000,00

170-1 511

Зграде и грађевински објекти

200.000,00

200.000,00

171 512

Машине и опрема

130.000,00

130.000,00

3.040.000,00

60.000,00

3.100.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
7.822.000,00

01 Приходи из буџета

Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

7.822.000,00

1502

9.122.000,00

Функција 473

160.000,00

9.282.000,00

9.122.000,00

9.122.000,00
160.000,00

160.000,00

160.000,00

9.282.000,00

глава 3.8
9.122.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно

160.000,00

9.122.000,00

04 Сопствени приходи

Извор финансирања за

160.000,00

Функција 473

01 Приходи из буџета

Укупно

7.882.000,00
9.122.000,00

9.122.000,00

04 Сопствени приходи

Извори финансирања за

60.000,00

60.000,00

1502

01 Приходи из буџета

Укупно програм

7.822.000,00
60.000,00

04 Сопствени приходи

глава 3.8

Стр. 25

9.122.000,00

9.122.000,00
160.000,00

160.000,00

160.000,00

9.282.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

Извор финансирања за

7

8

Укупно
9

РАЗДЕО 3
875.478.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
РАЗДЕО 3

Укупно

Додатни
приходи

875.478.000,00

875.478.000,00
8.135.000,00

8.135.000,00

8.135.000,00

883.613.000,00

РАЗДЕО 4

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Функција 110 Извршни и законодавни
органи,финансијски и фискални
послови
Политички систем локалне самоуправе

2101

Функционисање скупштине

0001
172 411

Плате и додаци запослених

173 412

Социјални доприноси на терет послодавца

174 422

Трошкови путовања

175 423

Услуге по уговору

176 481

Дотације невладиним организацијама

1.439.000,00

1.439.000,00

247.000,00

247.000,00

50.000,00

50.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

980.000,00

980.000,00

Ова апропријације се користи за:
финансирање политичких странака
-редован рад

588.000

-трошкови изборне кампање

392.000

Извори финансирања за прог.акт. 0001
6.716.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

6.716.000,00
6.716.000,00

6.716.000,00

Укупно програм

2101

6.716.000,00

0,00

6.716.000,00

Функција 110

01 Приходи из буџета

6.716.000,00

Укупно

6.716.000,00

глава 4.1

0,00

2101

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

6.716.000,00

6.716.000,00

Функција 110

6.716.000,00
0,00

6.716.000,00

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Функција 110 Извршни и законодавни
органи,финансијски и фискални
послови
Политички систем локалне самоуправе

2101

Функционисање скупштине

0001
177 416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

178 423
179 426

600.000,00

600.000,00

Услуге по уговору

60.000,00

60.000,00

Материјал

50.000,00

50.000,00

710.000,00

710.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Стр. 26

710.000,00

0,00

710.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Извори финансирања за програм

2101

710.000,00

710.000,00

Укупно

710.000,00

Функција 110

0,00

710.000,00

710.000,00

710.000,00
0,00

710.000,00

РАЗДЕО 4
7.426.000,00

01 Приходи из буџета

РАЗДЕО 5

710.000,00

710.000,00

710.000,00
глава 4.1

РАЗДЕО 4

Укупно

0,00

глава 4.1

01 Приходи из буџета

Извор финансирања за

710.000,00

Функција 110

01 Приходи из буџета

Укупно

9

710.000,00

Укупно програм

Извор финансирања за

8

Укупно

2101

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

Додатни
приходи

7.426.000,00

7.426.000,00

0,00

7.426.000,00

ОПШТИНСКО ЈАВНО

Функција 130 Опште услуге
Локална самоуправа

0602

Општинско правобранилаштво

0004
180 411

Плате и додаци запослених

181 412

Социјални доприноси на терет послодавца

182 414

3.360.000,00

3.360.000,00

576.000,00

576.000,00

Социјална давања запосленим

15.000,00

15.000,00

183 415

Накнаде за запослене

70.000,00

70.000,00

184 421

Стални трошкови

25.000,00

25.000,00

185 422

Трошкови путовања

10.000,00

10.000,00

186 423

Услуге по уговору

50.000,00

50.000,00

187 425

Текуће поправке и одржавање

15.000,00

15.000,00

188 426

Материјал

150.000,00

150.000,00

189 512

Машине и опрема

50.000,00

50.000,00

4.321.000,00

4.321.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0004
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0004

Извори финансирања за програм

4.321.000,00
4.321.000,00

4.321.000,00

0602

Извори финансирања за

0,00

0602

01 Приходи из буџета
Укупно програм

4.321.000,00

4.321.000,00

0,00

4.321.000,00

Функција 130

01 Приходи из буџета

4.321.000,00

Укупно

4.321.000,00

Функција 130

Стр. 27

4.321.000,00
0,00

4.321.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Позиц Ек.кла
акти екат ија сиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

Извор финансирања за

7

8

Укупно
9

РАЗДЕО 5
4.321.000,00

01 Приходи из буџета

Укупно

Додатни
приходи

РАЗДЕО 5

4.321.000,00

УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОД 896.280.000,00

Стр. 28

4.321.000,00

0,00

4.321.000,00

8.135.000,00 904.415.000,00

СКУПШТИНИ
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Предмет : Образложење награда за доделу
општинских признања „7. АПРИЛ“

ЗАПИСНИК
Са седнице Комисије за доделу општинских признања, одржане дана
21.02.2020. године у просторијама Скупштине општине Пожега, са почетком у 10.00
часова.
На основу члана 10. 38. и 113. Статута општине Пожега (''Сл. лист општине
Пожега'', бр. 1/19) и члана 8. Одлуке о установљавању признања „7. АПРИЛ“ (''Сл.
лист општине Пожега'', број 9/08),
Комисија у саставу: Верица Богићевић – председник и чланови: Снежана
Шљивић, Биљана Тошић, Весна Чумић и Јелена Брковић, предложила је:
Да се поводом дана општине Пожега ПОВЕЉА додели:
-„БУДИМКА“ ПОЖЕГА
-„INMOLD – TKC“ ДОО ПОЖЕГА
Да се ПЛАКЕТА СА ГРБОМ ОПШТИНЕ додели:
-Ана Брнабић, председница Владе Републике Србије
-Општина Шентјур, Република Словенија
Да се ПОХВАЛА додели:
-Др Данко Грујић, кардиохирург ЗЦ Ужице
-Милош Јовановић, професор историје у Гимназији „Свети Сава“ Пожега
-Славица Тотовић, педагошки саветник у Техничкој школи Пожега
-Миленка Попадић, наставница разредне наставе у ОШ „Петар Лековић“ Пожега
-Рада Максимовић, дипломирани васпитач ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега
-Миломир Обрадовић, председник МЗ Висибаба
-Милан Цицовић, пољопривредник
-Илија Миросавић, инжењер електротехнике, пољопривредник
-Драган Симовић, млади пољопривредник, апсолвент на Вишој школи техничких
студија у Чачку, смер Производно машинство
-Братислав Филиповић, противградни стрелац
-Јордовић Радиша Рајко, пензионер
Да се НОВЧАНА НАГРАДА додели:
-Милица Ковачевић, ученица IV разреда природно-математичког смера Гимназије

На основу члана 10. 38. и 113. Статута општине Пожега („Сл.лист општине
Пожега'', бр. 1/19) и члана 8. Одлуке о установљавању признања „7. АПРИЛ“ („Сл.лист
општине Пожега'', број 9/08), Скупштина општине Пожега, на седници од ______
2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКОГ ПРИЗНАЊА
"7. АПРИЛ" ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
Као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим
областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине
Пожега, а поводом "7. Априла"- Дана општине Пожега, додељује се:
I
Општинско признање у виду Повеље:
-„БУДИМКА“ ПОЖЕГА
-„INMOLD – TKC“ ДОО ПОЖЕГА
II
Општинско признање у виду Плакете са грбом Општине:
-Ана Брнабић, председница Владе Републике Србије
-Општина Шентјур, Република Словенија
III
Општинско признање у виду Похвале:
-Др Данко Грујић, кардиохирург ЗЦ Ужице
-Милош Јовановић, професор историје у Гимназији „Свети Сава“ Пожега
-Славица Тотовић, педагошки саветник у Техничкој школи Пожега
-Миленка Попадић, наставница разредне наставе у ОШ „Петар Лековић“ Пожега
-Рада Максимовић, дипломирани васпитач ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега
-Миломир Обрадовић, председник МЗ Висибаба
-Милан Цицовић, пољопривредник
-Илија Миросавић, инжењер електротехнике, пољопривредник
-Драган Симовић, млади пољопривредник, апсолвент на Вишој школи
техничких студија у Чачку, смер Производно машинство
-Братислав Филиповић, противградни стрелац
-Јордовић Радиша - Рајко, пензионер

IV
Општинско признање у виду Награде у новчаном износу од 30.000,00
динара:
-Милица Ковачевић, ученица IV разреда природно-математичког смера
Гимназије „Свети Сава“ Пожега
-Кристина Анђелић, ученица IV разреда Техничке школе Пожега, смер техничар
за компјутерско управљање
-Михаило Перишић, ученик III разреда Пољопривредне школе са домом ученика
„Љубо Мићић“ Пожега, образовни профил – пољопривредни техничар
-Матија Радојичић, ученик VIII разреда ОШ „Петар Лековић“ Пожега
-Николина Ђоновић, ученица VIII разреда ОШ „Емилија Остојић“ Пожега
-Немања Симовић, најбољи ученик Војне гимназије Београд 45 класа школске
2018/2019
-Владан Весић, репрезентативац у футсалу
-Слађана Шушић, медицинска сестра на палијативном збрињавању ЗЦ Ужице,
болница Пожега
-Драган Ковачевић, запослен у ЈКП „Наш Дом“ Пожега
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном листу
општине Пожега ".
01 број : 011-9/20
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Стево Јешић

На основу члана 4.и 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени
гласник РС" број 88/11, 46/14, 104/16 и 95/18), чл.20. Закона о локалној самоуправи
(«Сл.гл.РС» , број 129/07) и члана 38. Статута општине Пожега ("Службени лист
општине Пожега“, број 6/08, 6/10 и 5/14 ),Скупштина општине Пожега, на седници
одржаној ___________ године, донела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се врсте, општи услови и начин обављања комуналних
делатности и пружања комуналних услуга од значаја за остваривање животних
потреба физичких и правних лица, код којих је јединица локалне самоуправе (у
даљем тексту: Локална самоуправа) дужна да створи услове за обезбеђење
одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над
вршењем истих.
ВРСТЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 2.
Комуналне делатности су делатности од општег интереса.
Комуналне делатности од интереса физичких и правних лица општине Пожега су:
1. снабдевање водом за пиће;
2. одвођење атмосферских и отпадних вода;
3. пречишћавање атмосферских и отпадних вода;
4. управљање комуналним отпадом;
5. управљање гробљима, сахрањивање и погребне услуге;
6. обезбеђење јавног осветљења;
7. управљање пијацама;
8. одржавање улица и путева;
9. одржавање чистоће на површинама јавне намене;
10. одржавање јавних зелених површина;
11. делатност зоо хигијене;
12. управљање јавним паркиралиштима;
13. градски и приградски превоз путника;
14. димничарске услуге.
Члан 3.
Комуналне делатности које се уређују и организују у општини Пожега су:
1.Снабдевање водом за пиће је комунална делатност која подразумева захватање,
пречишћавање, прераду и испоруку воде водоводном мрежом до мерног
инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент.
Ближе услове и начин снабдевања становништва општине Пожега водом за пиће,
дистрибуцију, изградњу и одржавање дистрибутивне мреже и остала питања везана
за водоснабдевање на територији општине Пожега, уређује се посебном одлуком.
2.Одвођење отпадних, атмосферских и површинских вода је сакупљање,
одвођење и испуштање ових вода са површина јавне намене, односно од прикључка
корисника на уличну канализациону мрежу, црпљење, превоз и третирање фекалија
из септичких јама.
Ближе услове и начин пружања услуга одвођења отпадних вода уређује се
посебном одлуком.
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3.Пречишћавање отпадних и атмосферских вода и површинских вода са
површина јавне намене је третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање
отпадних вода на испусту главног колектора пре испуштања у реципијент.
Услови и начин пречишћавања отпадних вода, као и изградња и функционисање
постројења за пречишћавање отпадних вода уредиће се посебном одлуком.
4.Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово
одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање,
санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и
одржавање, њихово складиштење и третман.
Ближе услове и начин обављања ове делатности уређују се посебном одлуком.
5.Управљање гробљима је одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу
гробља, сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен
обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице
на гробљу или до крематоријума.
Ближе услове и начин обављања ове делатности уређују се посебном одлуком у
складу са Законом о гробљима и сахрањивању.
6.Делатност одржавања јавне расвете обухвата одржавање, адаптацију и
унапређење објеката и инсталације јавног осветљења којима се осветљавају
саобраћајне и друге површине јавне намене.
7.Управљање пијацама подразумева комунално опремање, одржавање и
организацију делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени
за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа.
Услови и начин организовања ове делатности уређују се посебном одлуком.
8.Одржавање улица и путева у градовима и другим насељима је извођење радова
којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, чува и унапређује
употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и других објеката пешачке и
колске комуникације.
Ова комунална делатност ближе је уређена посебном одлуком.
9.Одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање
асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање
и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за
отпатке на површинама јавне намене.
Објекти јавне намене, као што су јавне чесме, бунари, фонтане, купалишта, плаже и
тоалети су такође објекти око којих и у којима се организује и спроводи комунална
делатност одржавања чистоће, односно чишћење, прање, прикупљање комуналног
отпада и одвожење истог.
10.Одржавање јавних зелених површина је комунална делатност која
подразумева уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених и
рекреативних површина (паркова, скверова, тргова, уличног зеленила, дрвореда,
зелених површина дуж улица у насељу обухваћеном генералним урбанистичким
планом), као и приобалних простора дуж водотока у зони урбаног уређења градског
насеља.
11.Зоохигијенска делатност је комунална делатност хватања, збрињавања,
ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у
прихватилиште за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене,
напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације паса и мачака
луталица (напуштених) нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне
намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског
порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама,
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глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације
на површинама јавне намене.
12. Управљање јавним паркиралиштима је обезбеђење и одржавање услова за
коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за
паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и
постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног
органа.
Услови и начин обављања ове комуналне делатности уређују се посебном
одлуком.
13. Градски и приградски превоз путника је обављање јавног линијског превоза
путника на територији јединице локалне самоуправе унутар насељеног места или
између два или више насељених места
трамвајима, метром, жичаром,
тролејбусима и аутобусима и обезбеђивање пријема и отпреме путника на
станицама и стајалиштима, као саобраћајним објектима који се користе у тим
врстама превоза.
Ближи услови и начин обављања ове комуналне делатности уређују се посебном
одлуком.
14.Димничарске услуге обухватају чишћење и контролу димоводних и ложних
објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја,вађење и спаљивање чађи у
димоводним бјектима,преглед новоизграђених и дограђених димоводних и
ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђевање степена
крисности ложишног уређаја,осим у случајевима када наведе послове обављају
правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена
област цевоводног транспорта гасвитих и ечних угљоводоника и дистрибуције
гасовитих угљоводоника као и законом
којим је уређена област ефикасног
коришћења енергије.
ОБАВЕЗЕ И УСЛОВИ ОРГАНИЗОВАЊА
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

И

ПОВЕРАВАЊА

ВРШЕЊА

Члан 4.
Локална самоуправа обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за
изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничкотехнолошко обједињавање система, уређује и обезбеђује обављање комуналних
делатности и њихов развој.
Комунални објекти у смислу става 1. овог члана су грађевински објекти са уређајима,
инсталацијама и опремом, постројења, уређаји и инсталације и други непокретни и
покретни објекти који служе за пружање комуналних услуга корисницима, као и
уређено грађевинско земљиште и добра у општој употреби која се користе за
обављање комуналне делатности.
Члан 5.
Комуналне делатности морају да испуњавају:
-прописане стандарде и нормативе у погледу здравствене и хигијенске
исправности;
-тачност у погледу рокова испоруке;
-сигурност и заштиту корисника у добијању услуга;
-поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга.
Члан 6.
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Локална самоуправа обезбеђује одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних
услуга, развој и унапређење квалитета и асортимана комуналних услуга, као и
унапређење организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга.
Члан 7.
Комуналне делатности морају се обављати под условима и у складу са:
 начелима одрживог развоја;
 ефикасног коришћења ресурса и смањења трошкова обављања комуналних
делатности успостављањем сарадње са другим локалним самоуправама и
другим активностима када за то постоји могућност;
 принципом конкурентности;
Члан 8.
Комуналне делатности морају се обављати у складу са мерилима за обављање
комуналних делатности, која прописују минимални обим подручја, односно број
становништва за које се пружа одређена комунална услуга, учесталост пружања
комуналне услуге, показатеља за квалитет и ефикасност пружања услуге.
Члан 9.
Локална самоуправа поверава обављање комуналних делатности привредном
друштву, предузетнику или другом привредном субјекту, одлуком Скупштине
општине, у складу са Законом, осим за обављање комуналних делатности које
обавља јавно предузеће.
Поверавање обављања комуналне делатности врши се у складу са начелима
конкурентности, економичности, ефикасности и заштите животне средине.
Поверавање обављања комуналне делатности подразумева временски орочено
уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности између
локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности.
Члан 10.
Локална самоуправа за обављање одређених комуналних делатности на територији
општине оснива Јавна предузећа.
Јавном комуналном предузећу поверава се обављање комуналних делатности:
1. снабдевање водом за пиће;
2. одвођење атмосферских и отпадних вода;
3. управљање комуналним отпадом;
4. управљање гробљима и погребне услуге;
5. одржавање чистоће на површинама јавне намене;
6. одржавање јавних зелених површина;
7.управљање пијацама;
8.управљање јавним паркиралиштима,
9.одржавање улица и путева;
10.зоохигијена.
Остале комуналне делатности из члана 2. став 2. ове Одлуке, локална самоуправа
поверава, на основу јавног позива у складу са Законом о јавним набавкама,
изабраном привредном субјекту, правном лицу или предузетнику, а у складу са
чланом 9. ове Одлуке.
Члан 11.
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Вршилац комуналне делатности, односно привредни субјект коме је поверено
обављање комуналне делатности, дужан је да радом и пословањем обезбеди:
1. трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под законским
условима, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2. уговорени обим и квалитет комуналних услуга, тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуга, здравствену и хигијенску исправност у
складу са прописима;
3. редовно одржавање, развој и заштиту комуналних објеката, постројења и
опреме који служе за обављање комуналних делатности;
4. развој и унапређење квалитета и врсте комуналних услуга, као и унапређење
организације и ефикасности рада.
Вршилац комуналне делатности дужан је да до краја јануара текуће године доставе
локалној самоуправи, а Министарству до краја фебруара текуће године извештај, у
вези са обављањем комуналних делатности у претходној години.
Вршилац комуналне делатности дужан је да достави Министарству извештај,
податке и обавештења у вези са обављањем комуналних делатности и у року од 15
дана од дана пријема захтева Министарства
Члан 12.
Вршилац комуналне делатности дужан је да преко средстава јавног информисања
или на други погодан начин обавести кориснике комуналних услуга о планираним
или очекиваним сметњама и прекидима који ће настати или могу настати у пружању
комуналних услуга, најкасније 24 сата пре планираног или очекиваног прекида у
пружању услуга.
Члан 13.
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у
пружању комуналних услуга, односно обављању комуналних делатности, вршилац
комуналне делатности дужан је да о томе одмах обавести надлежни орган локалне
самоуправе и да истовремено предузме све потребне мере за отклањање узрока
поремећаја или прекида.
Надлежни орган локалне самоуправе ће у сваком појединачном случају, одредити
рок за отклањање недостатака.
Уколико вршилац комуналне делатности не изврши потребне мере и радње у
одређеном року, надлежни орган локане самоуправе има право да предузме мере за
хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена на терет
вршиоца комуналне делатности.
Члан14.
Локална самопурава је дужна да, по пријему обавештења о непланираном прекиду
испоруке, односно по утврђивању поремећаја или прекида у пружању комуналних
услуга:
1. одреди ред првенства и начин пружања услуга корисницима код којих би
услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких
лица или би настала ненадокнадива, односно значајна штета;
2.предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је
угрожена;
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид
вршења делатности и учињену штету.
Члан 15.
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У циљу квалитетног обављања комуналних делатности, вршилац комуналних
делатности у обављању послова сарађује са комуналном инспекцијом и полицијом у
складу са законом.
Сарадња се односи на међусобно обавештавање, размену информација, размену
података,пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и
активности од значаја за обављање комуналних делатности.
КОРИСНИЦИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 16.
Корисник комуналне услуге је свако правно и физичко лице које по основу уговора
или по основу територијалне припадности има право да користи одређену комуналн
услугу, организовану на подручју локалне самоуправе.
Корисник комуналне услуге има обавезу да комуналну услугу користи на начин да:
1. не омета друге кориснике и не угрожава животну средину;
2. не оштећује и угрожава објекте и опрему који су у функцији обављања
комуналне делатности.
Члан 17.
Комунална услуга не може се ускратити кориснику, осим у случају када корисник:
1. изврши прикључење на комуналну мрежу без предходно прибављеног
одобрења;
2. користи услугу противно прописима;
3. неосновано омета друге кориснике;
4. не плати комуналну услугу у одређеном року;
5. ненаменски користи комуналну услугу у време ограничења потрошње или
других посебних услова, о чему је корисник благовремено обавештен.
Испорука комуналне услуге кориснику може се ускратити за случај из става 1. тачка
4. овог члана, уколико рок од дана доспелости првог неплаћеног потраживања, није
краћи од 90 дана.
Вршилац комуналне делатности дужан је да у писменој форми обавести корисника
комуналне услуге о могућности обуставе комуналне услуге услед неизмирења
потраживања.
Након измирења потраживања за извршене комуналне услуге и плаћене накнаде за
поновно прикључење, вршилац комуналне делатности дужан је да кориснику
настави пружање комуналне услуге , најкасније у року од два дана.
Члан 18.
Власник или корисник непокретности дужан је да омогући вршиоцу комуналне
делатности интревенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима,
с тим да је вршилац комуналне делатности обавезан да власнику, односно
кориснику надокнади насталу штету услед интервенције или на други начин отклони
последице извршене интрвенције.
Рок у коме је вршилац комуналне делатности дужан да отклони последице
интрвенције из става 1. овог члана је најкасније 7 дана од завршетка интервенције.
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 19.
Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују се из:
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1. прихода од продаје комуналних услуга;
2. прихода од комуналних накнада и такси;
3. прихода буџета локалне самоуправе;
4. наменских средстава других нивоа власти;
5. других извора у складу са законом.
Комуналне делатности из члана 2. став 2. тачка 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13. односно услуге,
за које се може конкретно утврдити крајњи корисник, финансирају се превасходно из
цена комуналних услуга и других извора (буџет, комуналне таксе, донације, приходи
од продаје секундарних сировина, наменских средстава других нивоа власти и др.) у
зависности од потребе.
Комуналне делатности из члана 2. став 2. тачка 6, 8, 9, 10, 11, и 12. код којих се
крајњи корисник не може конкретно утврдити, односно представљају комуналну
делатност од интерса свих чланова заједнице, финансирају се из буџета локалне
самоуправе, из других комуналних прихода (комуналне таксе, комуналне накнаде и
сл.), донација и сл.
Члан 20
Код одређивања цене комуналних услуга поштоваће се начело „потрошач плаћа“,
начело „загађивач плаћа“ и начело приступачности цене.
Цена комуналних услуга не може бити нижа од цене пословних расхода.
Цена комуналних услуга мора бити једнака за све категорије потрошача, изузев ако
се разлика у цени односи на разлику у трошковима обезбеђења комуналне услуге.
За различите категорије корисника комуналних услуга могу се применити различити
методи обрачуна, с тим да цена услуге буде сразмерна трошковима пружања те
услуге.
Уколико се у поступку контроле коришћења комуналне услуге утврди да се услуга
користи на начин супротан одредбама закона и прописа донетих на основу закона,
односно ове Одлуке и других одлука које уређују комуналну делатност, може се
таквом кориснику наплатити посебна цена комуналне услуге.
Члан 21.
Цене комуналних услуге обрачунавају се на основу:
- пословних расхода исказаних у пословним књигама и финансијским
извештајима;
-расхода за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре;
-расхода за набавку опреме према програмима и плановима вршиоца
комуналне делатности, које је локална самоуправа усвојила и дала сагласност на
исте.
-добити вршиоца комуналне делатности.
Средства намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне
инфраструктуре исказују се посебно и не могу се употребити за друге намене.
Локална самоуправа преко својих финансијских органа прати кретање цена
комуналних услуга и усклађеност цена комуналних услуга са принципима утврђеним
у Закону.
Члан 22.
Локална самоуправа утврђује и наплаћује накнаду за комуналне услуге за које се
крајњи корисник не може утврдити.
Локална самоуправа обрачунава и утврђује износ наплате накнаде из става 1. овог
члана на основу важећих прописа који прописују обвезнике, основ и мерила за
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обрачун износа, највише износе, ослобођења плаћања и друга питања од значаја за
утврђивање износа и наплату комуналне накнаде, посебним општим актом.
Посебним актом из става 2. овог члана, локална самоуправа утврђује за које
комуналне услуге се обрачунава и наплаћује комунална накнада, начин обрачуна,
начин наплате, зоне, коефицијенте и друга питања од значаја за утврђивање износа
и наплату комуналне накнаде.
Члан 23.
Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности,
на коју сагласност даје надлежни орган локалне самоуправе и то за комуналне
делатности из члана 2. став 2. тачка 1, 2, 4, 5, 6. 7 и 12.
Уз захтев за давање сагласности на промену цена комуналних услуга, вршилац
комуналне делатности доставља образложење које садржи нарочито детаљну
структуру предложене цене и разлоге за промену.
Надлежни орган локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на
одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли
локалне самоуправе и у електронском облику на званичном сајту локалне
самоуправе и то, најмање 15 дана пре доношења одлуке.
Локална самоуправа, односно надлежни орган локалне самоуправе, неће дати
сагласност на промену цена комуналних услуга , уколико исте нису утврђене у
складу са методологијом обрачуна из става 22. ове Одлуке.
Промене цена комуналних услуга које не подлежу давању сагласности регулисаће се
актом о поверавању обављања комуналних делатности вршиоцу.
Члан 24.
Локална самоуправа у сарадњи са Центром за социјални рад утврђује категорију
корисника комуналних услуга којима се може субвенционисати цена комуналне
услуге.
Актом о утврђивању корисника субвенционисане цене комуналних услуга утврђује се
и износ субвенција за сваку категорију.
Акт о утврђивању субвенција са списком корисника, обавезно се доставља вршиоцу
комуналне делатности.
Локална самоуправа је дужна да вршиоцу комуналне делатности надокнади
субвенционирани део цене комуналне услуге.
За одређене категорије корисника, уговором о поверавању обављања комуналне
делатности, може се предвидети субвенционирана цена комуналне услуге, која се
неће надокнађивати вршиоцу комуналне делатности.
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ
Члан 25.
Локална самоуправа обезбеђује изградњу комуналне инфраструктуре и исте
финансира из:
1. прихода од давања у закуп, односно на коришћење комуналне
инфраструктуре и других средстава за обављање комуналне делатности у
јавној својини;
2. дела накнаде за право на обављање комуналне делатности;
3. дела цене комуналне услуге намењене амортизацији средстава за обављање
комуналне делатности;
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4. буџета локалне самоуправе;
5. средстава вршиоца комуналне делатности;
6. средстава прикупљених емитовањем дугорочних хартија од вредности
(општинских обвезница);
7. кредита и других облика задуживања;
8. трансфера других нивоа власти;
9. донација;
10.других извора утврђених посебним прописима.
Начин финансирања изградње комуналне инфраструктуре у свему се обавља у
складу са законом о комуналним делатностима и прописима којима се уређује
буџетски систем.
ПРАВИЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ
Члан 26.
Грађани и други учесници у саобраћају дужни су да своје поступке и понашања на
површинама јавног саобраћаја прилагоде потребама одржавања чистоће тих
површина.
Члан 27.
Забрањено је улазити у град и на јавне саобраћајнице возилима која имају запрљане
гуме.
Власници односно корисници моторних и запрежних возила дужни су да пре уласка у
град и на јавне саобраћајнице очисте гуме својих возила од блата и друге
прљавштине.
Члан 28.
Истовар и утовар огревног, грађевинског и другог материјала, робе и амбалаже може
се вршити на тротоарима и улицама само ако за то не постоји друга могућност, с тим
што се ти послови морају обавити одмах и најкасније у року од 24 часа.
При утовару, истовару и превозу расутог материјала мора се пажљиво поступати и
превозити одговарајућим превозним средством и на начин којим се обезбеђује да се
материјал не расипа на јавним површинама.
По уклањању материјала из става 1. овог члана власници су дужни да очисте
коришћену површину, односно доведу је у предходно стање.
Члан 29.
Приликом изградње, поправке или адаптације објеката извођач радова дужан је да
предузме мере за одржавање чистоће улица испред грађевинског објекта и заштите
окружења и то:
 да очисти и опере део улице најмање једном дневно;
 да полива растресити материјал који ствара прашину током извођења
радова;
 да одржава сливнике и решетке на улици како би несметано отицала вода;
 да пере и чисти возила која превозе материјал на градилиште;
 да обезбеди санитарно-хигијенске услове на градилишту за време трајања
изградње, које након завршетка радова мора уклонити и место асанирати;
 да шут и други материјал одвезе у року од 24 часа од дана рушења објекта;
да предузме одговарајуће мере са циљем заштите здравља и живота
пролазника поред објекта у изградњи или приликом рушења.
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Члан 30.
Власници односно корисници пословних просторија (сталних и привремених
објеката), као и организатори спортско-рекреативних, забавних и других јавних
скупова морају обезбедити одговарајуће посуде за одлагање комуналног отпада који
настаје обављањем делатности, као трајно или као привремено решење.
За отпад који се нађе на јавној површини ван посуда за одлагање отпада, у близини
пословних просторија или на месту организовања активности из предходног става,
сматраће се да припада привредним субјектима из става 1. овог члана.
Привредни субјекти у потпуности сносе одговорност за настали отпад, као
произвођачи отпада и сносе све трошкове уклањања таквог отпада.
Члан 31.
Површине које се користе за одређене специфичне намене, као аутобуске станице и
перони, аутобуска стајалишта, бензинске станице, одржавају и чисте власници,
односно корисници таквих површина.
Ове површине се морају редовно чистити и уредно одржавати.
За одржавање чистоће јавних паркинг простора одговоран је привредни субјект коме
је поверена делатност јавних паркиралишта.
Резервисани паркинг простор одржава и чисти привредни или правни субјект који је
паркинг простор резервисао.
Одржавање чистоће резервисаног паркинга може се поверити предузећу које се
бави одржавањем комуналне хигијене.
Услови коришћења и начин резервисања паркинг простора на јавним површинама,
организацију и друге услове коришћења предмет су посебне одлуке из члана 3. став
1. тачка 12.
Члан 32.
О одржавању чистоће саобраћајница и других површина које искључиво служе
њиховим власницима односно корисницима, без обзира да ли се ради о стамбеним
или пословним објектима или као приступ објектима у јавној употреби, управним
пословним зградама, старају се њихови власници, односно корисници.
Уклањање снега и леда са тротоара испред станбених и пословних зграда врше
сопственици односно корисници тих објеката сваког односно сваког радног дана као
и са кровова и балкона уклањање снега и леда који представљају опасност за
пролазнике а водећи рачуна да се пролазници не угрозе.
Снег и лед са тротоара не сме се бацати на коловоз већ се мора сакупљати на
гомиле поред ивице тротоара.
Члан 33.
О одржавању чистоће површина јавне намене из члана 2. став 1, на урбанистичком
подручју општине Пожега , стара се привредни субјект коме је Скупштина локалне
самоуправе поверила обављање ових послова.
Послове из става 1. овог члана, изван урбанистичког подручја, месна заједница
организује самостално или те послове поверава привредном субјекту или
предузетнику који је регистрован за обављање таквих послова.
Члан 34.
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Власници, односно корисници изграђеног и неизграђеног градског
земљишта и објеката обавезни су да исте уређују, чисте и одржавају.

грађевинског

Члан 35.
О одржавању чистоће и уређивању простора између и око колективних стамбених
зграда, ако ти простори не спадају у јавне површине, старају се власници, односно
корисници станова или зграда, односно Скупштина станара.
Скупштина станара може послове из става 1. овог члана поверити организацији
овлашћеној за ту делатност.
Члан 36.
У случају да власници, односно корисници градског грађевинског земљишта и
објеката (непокретности) или привредни субјекти који имају обавезу одржавања
чистоће и уређивања тог простора према одредбама
ове одлуке, исту не
извршавају, по налогу комуналне инспекције то ће урадити овлашћено предузеће на
терет власника или корисника, по ценовнику ових услуга.
Члан 37.
Власници односно корисници стамбених и пословних зграда, као и помоћних
објеката који се граниче до јавних комуникација, обавезни су да са кровова и
балкона уклањају снег и лед који може угрозити безбедност пролазника. Уклањање
се мора изводити на начин да се не угрозе пролазници, не оштети надземна
инфраструктура и други јавни објекти и инсталације.
Члан 38.
У сеоским насељима стамбене зграде, пословни објекти и други објекти, који имају
текућу воду морају имати санитарни чвор на испирање прикључен на канализациону
мрежу уколико канализациона мрежа постоји или повезане са прописном
непропустном септичком јамом.
У сеоским насељима стамбене и пословне зграде из става 1. овог члана не могу
имати пољске нужнике.
Члан 39.
У сеоском подручју стамбене зграде које немају текућу воду морају имати нужник у
дворишту који мора да испуњава следеће услове:
-да је удаљен ниже од водног објекта најмање 20 метара, зависно од
конфигурације терена и структуре земљишта, а од стамбеног објекта истог власника
и јавног пута најмање 15 метара;
-да је удаљен од суседног стамбеног објекта другог власника, најмање 30
метара;
-да има нужничку јаму величине 1,5м х 1,5м, а дубине 2метра;
-да је јама озидана циглом, каменом или бетонирана;
-да је кућица озидана и окречена;
-да има прилазну стазу од чврстог материјала.
Постојећи нужници из става 1. овог члана, морају се прилагодити одредбама ове
одлуке у року од једне године од њеног ступања на снагу.
Члан 40.
Септичке јаме морају бити изграђене као непропустне, односно од бетона са
глазуром, како би се спречило да атмосферске и подземне воде продиру у септичку
јаму, односно да се садржај јаме излива изван ње.
11

Септичка јама не може бити мања од 10м3, а мора се редовно празнити како не би
долазило до изливања садржаја.
Члан 41.
Локацију септичке јаме одређује решењем надлежни орган локалне самоуправе за
стамбено-комуналне послове.
Члан 42.
Делатност одржавања јавне расвете обухвата одржавање, адаптацију и унапређење
објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге
површине јавне намене у граду. Под одржавањем јавне расвете сматра се замена
светлећих тела, чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела, као и радови
на другим урећајима, инсталацијама и објектима јавне расвете.
Трошкови одржавања јавне расвете падају на терет власника инсталација јавне
расвете.
Члан 43.
Одржавање јавних површина подразумева хигијенизацију
градских улица и
одржавање јавних зелених површина.
Хигијенизација је чишћење/метлање/ и прање асфалтираних, бетонских,
поплочаних и других површина јавне намене.
Предузеће коме је поверено одржавање јавних површина дужно је да са њих
уклања лешеве угинулих животиња, у складу са Законом
Члан 44.
Одржавање јавних зелених површина подразумева редовно сезонско уређивање
свих категорија зеленила и зелених површина на подручју обухваћеном генералним
планом регулације.
Сезонско уређивање јавних зелених површина подразумева:
- редовно кошење травњака, најмање једном у 15 дана, или чешће у
зависности од потребе и категорије травњака и то у периоду од 15. априла до 15.
октобра и остале мере неге партерних травњака у години у складу са правилима
струке ( поливање, прихрана, заштита, подсејавање и тд) ;
-уређивање и одржавање сезонских засада цвећа у складу са правилима
струке (припрема земљишта, садња, окопавање, прихрањивање, заливање, заштита
);
-уређивање и одржавање трајних засада у складу са правилима струке (
орезивање, окопавање, прихрањивање, заливање, заштита);
-спровођење посебних мера неге на свим јавним зеленим површинама у
складу са правилима струке.
Одржавање јавних зелених површина ван урбанистичког подручја обавеза је месних
заједница.
Члан 45.
Одржавање градских плажа и речних обала у зони урбанистичког уређења, поверава
се, у складу са Законом о јавним набавкама, изабраном привредном субјекту,
правном лицу или предузетнику уговором о вршењу послова.
Члан 46.
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На површинама јавне намене забрањено је:
1) задржавати, везивати, паркирати, хранити домаће животиње и сточне
запреге;
2) обављати делатност ван пословних просторија (продаја робе, пружање
занатских услуга, угоститељских услуга и др.) без одобрења надлежног органа;
3) користити површине јавне намене за смештај амбалаже и робе без
одобрења надлежног органа у складу са овом одлуком;
4) бацање отпадака ван корпи за отпатке и посуда за комунални отпад,
5) одлагати било које категорије отпада на непрописан начин;
6) померати, премештати или оштећивати посуде за одлагање отпада;
7) загађивати отпадним материјалима, чврстим или течним;
8) прати и поправљати моторна и друга возила;
9) пуштати домаће животиње и вршити испашу стоке;
10) пуштати и шетати кућне љубимце ван простора одређеног за ту намену.
Члан 47.
Забрањено је:
1) прање одеће, путничких возила и других возила на јавним чесмама,
базенима и јавним плажама у речним коритима и на обалама водотока;
2) напајање стоке на јавним водним објектима, чесмама, базенима и јавним
плажама;
3) уништавање и оштећивање комуналних објеката и комуналне
инфраструктуре;
4) градити и поседовати пољске нужнике на простору плана генералне
регулације ако је одвођење отпадних вода обезбеђено системом канализационих
цеви;
5) градити и употребљавати пољске клозете и нужнике, на урбанистиком
подручју Ариља и у насељима у којима је изграђена канализациона мрежа.
6) сагоревати и закопавати отпад;
7) у посуде за смеће стављати жар и врућ пепео и у њима спаљивати смеће;
8) у речна корита и друге водотоке изводити кућну канализацију и друге
отпадне воде;
9) истресати тепихе, простирке, постељину и друго са прозора, балкона и
степеништа;
11) спаљивати индустријске отпатке и поступати са индустријским отпадом
противно Закону о управљању отпадом;
12) на сеоске улице и путеве и друге јавне површине из својих зграда и
дворишта изливати отпадне воде било ког порекла и пуштати исте у суседно
двориште и окружење;
12) на сеоском подручју постављати и изграђивати: објекте за држање
животиња, мини фарме и друге објекте који својим постојањем могу штетно утицати
на здравље људи и животну средину, на ближој удљености од 20 м, зависно од
положаја објекта, конфигурације терена и структуре земљишта од стамбених и
јавних зграда, млекарника, остава за пољопривредне производе и сеоских путева
13) вршење било каквих радњи којима се ствара нечистоћа и гомила отпад и
угрожава животна средина и окружење.
ОДРЖАВАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 48.
Комунални објекти из члана 4. став 2. ове Одлуке морају се одржавати у исправном
стању и користити према својој намени.
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Јавно предзеће или предузетник коме је поверено обављање комуналне делатности
за чије обављање се подразумева коришћење комуналних објеката, одговорно је за
правилно коришћење и одржавање истих.
Члан 49.
Ако правно или физичко лице оштети, односно уништи комунални објекат или
предузме неку другу радњу без одобрења надлежног органа, комунална инспекција
ће наложити решењем поправку или замену оштећеног објекта и враћање у
пређашње стање.
Уколико лице које је оштетило комунални објекат није у могућности да изврши
поправку или замену истог наложиће му се да целокупну вредност штете надокнади
јавном предузећу или другом правном субјекту коме је поверено вршење те
комуналне делатности.
Закључком о дозволи извршења решења комуналне инспекције, спровешће се
поступак довођења комуналног објекта у исправно стање, на штету учиниоца штете.
Члан 50.
Ако је комунални објекат оштећен или уништен, а учиниоца штете није могуће
идентификовати, штета ће бити отклоњена на терет буџета локалне самоуправе.
Члан 51.
Одржавање објеката комуналне инфраструктуре и комуналних објеката обавеза је
вршилаца одређене комуналне делатности којој је таква инфраструктура поверена
за вршење комуналне делатности.
У случају хаваријских оштећења комуналне инфраструктуре или комуналних
објеката, трошкови санирања штете и довођења у исправно стање, сразмерно сноси
локална самоуправа као власник комуналне инфраструктуре или објеката, вршилац
комуналне делатности и крајњи корисници исте.
НАДЗОР
Члан 52.
Локална самоуправа , преко комуналних инспектора, врши инспекцијски надзор над
спровођењем ове Одлуке и осталих Одлука које регулишу комуналне делатности и
пружање комуналних услуга, на територији општине Пожега, а на основу Закона о
комуналним делатностима.
Локална самоуправа врши надзор над радом вршилаца комуналних делатности.
Права и дужности комуналног инспектора
Члан 53.
Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:
1) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију
вршилаца комуналне делатности и других правних и физичких лица;
2) саслуша и узима изјаве од одговорних лица код вршилаца комуналне
делатности и других правних и физичких лица;
3) прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности
и пословне просторије ради прикупљања неопходних података;
4) наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен
законом и прописима на основу закона;
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5) наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за
отклањање недостатака у обављању комуналне делатности;
6) прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналних
услуга, укључујући и оне које представљају унутрашње инсталације и припадају
кориснику комуналне услуге;
7) наложи решењем кориснику отклањање недостатака на унутрашњим
инсталацијама и да приступи тим инсталацијама приликом извршења решења којим
је наложио отклањање недостатака или искључење корисника са комуналног
система;
8) изриче и наплаћује новчане мандатне казне по пропису јединице локалне
самоуправе на лицу места, односно подноси, у складу са законом, прекршајну
пријаву, у случајевима када учинилац прекршаја не плати новчану казну изречену на
лицу места;
9) подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за
привредни преступ или кривично дело уколико оцени да је повредом прописа
учињен прекршај, привредни преступ или кривично дело;
10) наложи решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне
намене ако су они ту остављени противно прописима;
11) наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и
постављање уређаја којима се спречава одвожење возила са површина јавне
намене ако су остављена противно прописима;
12) забрани решењем уништавање комуналних објеката и опреме;
13) забрани решењем уништавање јавних зелених површина;
14) предузима друге мере утврђене законом и подзаконским прописима.
Комунални инспектор је дужан да узме у поступак пријаве правних и физичких лица у
вези са пословима из надлежности комуналне инспекције и да у року од осам радних
дана о резултатима поступка обавести подносиоца пријаве.
О сваком извршеном прегледу и радњама комунални инспектор саставља записник,
у складу са законом.
Записник се обавезно доставља вршиоцу комуналне делатности, односно другом
правном или физичком лицу над чијим је пословањем, односно поступањем извршен
увид.
Члан 54.
Вршиоци комуналне делатности, као и друга правна и физичка лица дужни су да
комуналном инспектору омогуће несметано обављање надзора, да му без одлагања
ставе на увид и располагање потребну документацију и друге доказе и изјасне се о
чињеницама које су од значаја за вршење надзора.
Вршење инспекцијског надзора
Члан 55.
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, кад утврди да се омета
вршење комуналне услуге или коришћење комуналних објеката остављањем возила,
ствари и других предмета или на други начин, наредиће решењем кориснику,
односно сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари, односно предмете,
под претњом принудног извршења.
Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор
ће, без саслушања странке, донети решење којим ће наложити да се возила, ствари
и други предмети уклоне у одређеном року, који се може одредити и на минуте.
Решење из става 2. овог члана лепи се на те ствари, односно предмете уз
назначење дана и часа када је налепљено и тиме се сматра да је достављање
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извршено, а доцније оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на
ваљаност достављања.
Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, комунални инспектор ће
одредити постављање уређаја којим се спречава одвожење возила, односно
одредиће да се возила, ствари и други предмети уклоне о трошку корисника,
односно сопственика, на место које је за то одређено.
Трошак из става 4. овог члана се утврђује посебним актом локалне самоуправе и
може да обухвата трошкове поступка, одношења возила, ствари и другог предмета,
лежарине и друге доспеле трошкове.
Вршилац комуналне делатности као поверилац доспелог потраживања у чијим се
рукама налази дужниково возило, ствар и други предмет уклоњен по налогу
надлежног органа, има право задржати га док му не буде исплаћено потраживање.
Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење.

Члан 56.
Ако комунални инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није
примењен или да је неправило примењен, у року који не може бити дужи од 15 дана
од дана извршеног надзора донеће решење о отклањању утврђене неправилности и
одредиће рок за њено отклањање.
На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба општинском већу у року
од 15 дана од дана достављања решења, сем ако је законом друкчије предвиђено.
О жалби веће одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе.
Жалба не одлаже извршење решења комуналног инспектора.
Решење већа локалне самоуправе је коначно у управном поступку и против њега се
може покренути управни спор.
Члан 57.
Комунални инспектор у обављању послова сарађује са другим инспекцијским
службама Републике Србије, у складу са законом.
Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање,
размену информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких
мера и активности од значаја за обављање послова комуналне инспекције.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршај одговорног лица у јединици локалне самоуправе
Члан 58.
Новчаном казном од 50.000 до 75.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице
у јединици локалне самоуправе уколико не поступи по решењу из члана 53. став 1.
тач. 5) ове одлуке.
За поновљени прекршај из става 1. овог члана учиниоцу ће се изрећи новчана казна
из става 1. овог члана и казна затвора до 30 дана.
За прекршај из става 1. овог члана одговорном лицу у надлежном органу управе,
односно у јединици локалне самоуправе, односно организацији која врши јавна
овлашћења, може се уз изречену казну изрећи и заштитна мера забране вршења
послова у трајању до једне године.
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Преступи
Члан 59.
Новчаном казном од 500.000 до 1.500.000 динара казниће се за привредни преступ
правно лице ако:
1) као вршилац комуналне делатности не организује или престане да
организује комуналну делатност на начин предвиђен чланом 11. ове одлуке;
2) као вршилац комуналне делатности не исказује пословне резултате на
начин предвиђен ставом 2. члана 11. ове одлуке.
За привредни преступ из става 1. казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара.
Одговорном лицу из става 2. овог члана може се за привредни преступ из става 1.
овог члана, поред прописане казне, изрећи и заштитна мера забране обављања
одређених делатности.

Прекршаји правног лица
Члан 60.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
1) не достави локалној самоуправи и Министарству податке из члана 11. ст. 2 и
3. ове одлуке;
2) користи комуналну услугу на начин супротан члану 16. став 2. ове одлуке;
3) одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на
комуналној инфраструктури;
4) као вршилац комуналне делатности не обавести кориснике комуналне
делатности о планираном или непланираном прекиду обављања комуналне
делатности;
5) као вршилац комуналне делатности обустави пружање комуналне услуге из
разлога који нису наведени у члану 19. Закона о комуналним делатностима
6) као вршилац комуналне делатности не отклони последице извршене
интервенције на изграђеној комуналној инфраструктури у року од седам дана од
дана завршетка интервенције како је то предвиђено чланом 21. закона.
7) не омогући комуналном инспектору несметано обављање надзора, односно
преглед објеката, постројења и уређаја и пословних просторија ради прикупљања
неопходних података;
8) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту
остављени противно прописима;
9) не поступи по решењу комуналног инспектора којим је наређено
извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се уз изречену казну изрећи и
заштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању до три године, а
одговорном лицу да врши одређене послове у трајању до једне године.
Прекршаји предузетника
Члан 61.
Новчаном казном од 25.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај предузетник
ако:
1) користи комуналну услугу на начин супротан члану 16. ове одлуке;
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2) одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на
комуналној инфраструктури;
3) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту
остављени противно прописима и не врши уклањање снега и леда са тротоара као и
са кровова и балкона;
4) уништава ограде, клупе, дечија игралишта и друге комуналне објекте и
опрему;
5) уништава зелене површине;
6) не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу
инспектора којим је наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера
за отклањање недостатака.
За прекршај из става 1. овог члана може се уз изречену казну изрећи и
заштитна мера забране обављања делатности у трајању до три године.
Прекршаји физичког лица
Члан 62.
Новчаном казном од 10.000 до 25.000 динара казниће се за прекршај физичко лице
ако:
1) користи комуналну услугу на начин супротан члану 16. ове одлуке;
2) одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на
комуналној инфраструктури;
3) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту
остављени противно прописима;
4) уништава зелене површине;
5) не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу
инспектора којим је наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера
за отклањање недостатака.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Пожега“.

Република Србија
Општина Пожега
Скупштина општине
01 број: ___________/2020, __________2020. године
ПОЖЕГА
Председник Скупштине
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Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 4. Закона о комуналним
делатностима ("Службени гласник РС" број 88/11, 104/16 и 95/18) који одређује да
јединица локалне самоуправе уређује у складу са законом услове обављања
комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и
квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних
делатности , а чланом 5. да Комуналну делатност могу обављати јавно предузеће,
привредно друштво, предузетник или други привредни субјект.
Комуналне делатности као делатности од општег интереса а које су наведене
у чл.2. ове одлуке уређују се посебним одлукама.
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Наосновучлана
4.
став
3.
Закона
о
комуналнимделатностима
(„СлужбенигласникРС“, бр. 88/11,46/2014, 104/2016 и 95/18), члана 20. став 1. тачке
2) и члана 32. став 1. тачке 6) Закона о локалнојсамоуправи
(„СлужбенигласникРС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18),
члана 4. став 8. Закона о инспекцијскомнадзору („СлужбенигласникРС“, бр. 36/15,
44/18 – др. закон и 95/18), члана 39. став 3. Закона о прекршајима
(„СлужбенигласникРС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 –УС) и члана38Статутаопштине
Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19), Скупштинаопштине Пожега,
________2019. године, донелаје

ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предметуређења
Члан 1.
Овомодлукомближесеуређујусадржина
и
поступаккомуналногинспекцијскогнадзора,
овлашћења
и
дужностикомуналногинспектора
и
другапитањаодзначајазакомуналниинспекцијскинадзор.
Напитањакојанисууређенаовомодлукомпримењујусеодредбепосебнихзакона
којимасеуређујекомуналниинспекцијскинадзор
и
сходно
и
супсидијарноодредбезаконакојимасеуређујуинспекцијскинадзор
и
општиуправнипоступак.
Комуналниинспекцијскинадзор
Члан 2.
Комуналниинспекцијскинадзорјеинспекцијскинадзорнадизвршавањемзакон
а и другихпрописа у пословимаизизворненадлежностиопштине, којије у
делокругукомуналнеинспекције.
Комуналниинспекцијскинадзоробухватанадзор у погледукоришћења и
одржавањаобјекатазаснабдевањeводомзапиће,
одвођења
и
пречишћавањаатмосферских и отпаднихвода, одржавањашахти, хидраната и
сливника, одржавањаканализације, управљањакомуналнимотпадом, управљања и
уређењагробаља,
сахрањивања,
погребнеделатности,
функционисања
и
одржавањаобјекатајавнерасвете, управљањапијацама, одржавањапутева, улица,
тргова, коловоза и тротора, одржавања, уређења и чишћењајавнихповршина,
одржавања, уређења и чишћењајавнихзеленихповршина, пословазоохигијене,
контролестањакомуналнихобјеката,
уређаја
и
инсталација,
начина
и
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безбедностињиховогкоришћења, комуналногреда, становања и одржавањазграда, и
другепослове у областимаоднепосредногинтересазаграђане.
Комуналниинспекцијскинадзоробухватанадзорнадјавнимкомуналним
и
другимјавнимпредузећимакојејеосновалаопштина,
односнонадпривреднимсубјектимакојимајеповереновршењекомуналнеделатности.
Комуналниинспектор
Члан 3.
Пословекомуналногинспекцијскогнадзораизчлана
1.
овеодлукезатериторијуопштине
Пожега
комуналнаинспекцијаобављапрекокомуналногинспектора.
Приликомвршењанадзора,
комуналниинспекторимаслужбенулегитимацијукојомдоказујесвојствоинспектора.
ЛегитимацијукомуналногинспектораиздајеначелникОпштинскеуправе. Образац и
садржиналегитимацијекомуналногинспекторапрописанајеПравилником
о
изгледуобрасцаслужбенелегитимацијеинспектора („СлужбенигласникРС“, број
81/15).
II. ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА
Овлашћења и дужности у погледуделокруга, вођењапоступка,
извођењадоказа, утврђивањачињеница, изрицања и предузимањамера
Члан 4.
Комуналниинспекторјеовлашћенда:
1. контролишеуправљањенеопаснимкомуналнимотпадом;
2. контролишечишћење и одржавањејавнихповршинаокопредузећа, установа,
спортскихтерена и објеката, пословних и стамбенихобјеката, градилишта,
неизграђенихплацева, стоваришта, као и осталихјавнихповршина;
3. контролишеодржавањејавнихзеленихповршина;
4. контролишеводоводну и канализационуинсталацију;
5. контролишеодржавањејавнерасвете;
6. контролишеодржавањефасада, олука и климауређаја, као и одржавање,
чишћење и уређењеизлога и површинеокозграда;
7. контролишеоглашавањенаотворенимповршинама;
8. контролишезаузећејавнихповршинамањиммонтажнимобјектимапривременогка
рактера,
тезгама,
витринама,
фрижидерима,
изложбенимсталцима,
жардињерама,
летњимбаштама,
хаварисанимвозилима,
пољопривреднимприкључниммашинама и другимстварима и предметима,
складиштењеробе и амбалажеиспредрадњи и другихобјекатанаулици,
тротоарима, скверовима и осталимповршинамајавненамене;
9. контролишеуправљање,
уређење
и
одржавањепијацама,
јавнимпаркиралиштима и гробљима;
10. контролишеодржавањеуличнихотвора (шахти и сливника) и хидраната;
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11. контролишеодржавањедругихобјеката
и
површинаодопштег,
односнојавногинтереса, чијафункционалност, изглед и чистоћаутичунаизглед и
уређењенасељеногместа;
12. контролишеистовар,
утовар
и
претоварогревног,
грађевинског
и
другогматеријала и робесааспектакомуналногреда, изношењекућног и
уличногнеопасноготпада, зеленог и кабастоготпада, шљаке, угљенепрашине,
шута, пепела и сл;
13. контролишеиспуштањеотпадних и фекалнихвода, и одржавањесептичкихјама;
14. контролишесакупљање и одвођењеатмосферскихводасајавнихповршина;
15. контролишеизвођењерадоваодстранеинвеститоранаповршинамајавненамене,
враћањејавнихповршина
у
првобитностање
и
њиховочишћењенаконзавршеткарадова;
16. контролишеодржавањекатастарскихпарцела
у
грађевинскојзоникојесувидљивесајавнеповршине,
односноповршинејавненаменеилиповршине у јавномкоришћењу;
17. контролишеусловедржањадомаћихживотиња и обављањепословазоохигијене;
18. контролишерадновремеугоститељских и занатскихобјеката;
19. надзиреприменупрописа у областистановања и одржавањазграда;
20. вршиувид
у
опште
и
појединачнеакте,
евиденције
и
другудокументацијувршилацакомуналнеделатности и другихправних и
физичкихлица;
21. вршиидентификацијулицапутемувида
у
личнуисправуилидругујавнуисправусафотографијом;
22. саслуша и узимаизјавеододговорнихлица, присутнихлица и сведока;
23. вршиувиђај,
односнопрегледаобјекте,
постројења
и
уређајезаобављањекомуналнеделатности
и
пословнепросторијерадиприкупљањанеопходнихподатака;
24. вршиувиђај,
односнопрегледаобјекте,
постројења
и
уређајекојислужекоришћењукомуналнихуслуга,
укључујући
и
онекојепредстављајуунутрашњеинсталације
и
припадајукорисникукомуналнеуслуге;
25. фотографише и снимипростор у комесевршиинспекцијскинадзор, као и
стварикојесупредметнадзора;
26. записникомналажеилипредлажемерезаотклањањенезаконитости,
односнонеправилности у одређеномроку, радиусаглашавањапословања и
поступањасазаконом, подзаконскимпрописима и општинскимодлукама, а
уколиконадзиранисубјекатнепоступипоналожениммерамаиззаписника,
доносирешење
о
налагањумера,
осимкоднерегистованихсубјекатакадасемереизричусаморешењем;
27. окончавапоступакзаписникомуколикостранка
у
рокукојијеодређензаписникомизвршиналоженемере;
28. наложикорисникуизвршењеутврђенихобавезакао
и
отклањањенедостатаканаунутрашњиминсталацијама
и
даприступитиминсталацијамаприликомизвршењарешењакојимјеналожиооткла
њањенедостатакаилиискључењекорисникасакомуналногсистема;
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29. наредирешењемуклањањествари
и
другихпредметасаповршинајавненаменеакосуонитуостављенипротивнопропис
има;
30. наложирешењемуклањање,
односнопремештањевозила,
као
и
постављањеуређајакојимасеспречаваодвожењевозиласаповршинајавненаменеа
косуостављенапротивнопрописима;
31. забранирешењемодлагањеотпаданаместимакојанисуодређеназатунамену;
32. забранирешењемспаљивањеотпадаизванзатоодређеногпостројења;
33. забранипаљењетраве и другограстиња, отпаднепредмете и материјаленапуту и
дужпутногпојаса;
34. забранирешењемодлагањекомуналноготпадаванзатоодређенихкомуналнихконт
ејнера и типскихпосуда;
35. забранирешењемпремештањекомуналнихконтејнераодстраненеовлашћенихлиц
а, као и њиховооштећење и уништење;
36. забранирешењембацањегорућихпредмета
и
неохлађеногпепела
у
комуналнеконтејнере и корпезаотпад;
37. забранирешењемодлагањекомуналноготпаданаместимакојанисуодређенакаоод
лагалишта,
трансферстаницеилирегистрованекомуналнедепоније
и
наприступнепутеветимлокацијама;
38. забранирешењемодлагањеотпадногграђевинскогматеријала,
земље
и
осталогграђевинскогматеријалаванзатоодређенелокације;
39. забранирешењемодлагањеотпада,
земље,
грађевинскогматеријала
и
отпаднихматерија у водотоке и наобалеводотока;
40. забранирешењемоштећење
и
уништењеводоводне
и
канализационеинсталације;
41. забранирешењемоштећење и уништењеинсталацијејавнерасвете;
42. забранирешењемоштећење и уништењедечијихигралишта, ограда, клупа и
осталогимобилијара и опременаигралиштима;
43. забранирешењемоштећење
и
уништењезеленихповршина,
засада
и
осталогпратећегимобилијара и опреме;
44. забранирешењемоштећење и уништењеобјекатаодопштегјавногинтереса;
45. забранирешењемзаузеће
и
уређењеповршинајавненаменебезодобрењанадлежнеслужбе;
46. забраниобављањекомуналнеделатностисубјектукојитуделатностобављасупротн
оодредбичлана 9. Закона о комуналнимделатностима;
47. наредиобустављањерадовакојисебесправноизводенајавнимповршинамаилипро
тивноважећимпрописима и издатојдокументацији;
48. наредиуклањањеснега
и
ледасапутева,
улица
и
тротоаракао
и
уклањањеледеницасакровова и тераса;
49. наредитрајноуклањањезасадакојиоштећујуилимогудаоштетемрежујавнихинста
лација;
50. наредипоткресивањедрвећакоједодирујеелектро
и
телефонскумрежу
и
јавнурасвету
51. наредиобавезувршењазоохигијенскеделатности;
52. одредироковезаотклањањенеправилностиилинедостатака,
односнозаизвршењерешења;
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53. издајепрекршајниналогкадајезапрекршај
у
надлежностикомуналнеинспекцијеодпрекршајнихсанкцијапредвиђенајединоно
вчанаказна
у
фиксномизносу
и
подносизахтевзапокретањепрекршајногпоступка,
односнопријавузапривреднипреступиликривичноделокадаоценидапостојисумњ
ајеповредомпрописаучињенпрекршај, привреднипреступиликривичнодело;
52. предузима идругерадње и мереутврђенезаконом и одлукамаСкупштине
општине Пожега.
Самосталност у раду
Члан 5.
Комуналниинспекторобавештаванепосреднопретпостављеног,
руководиоцаинспекције
и
начелникаопштинске/градскеуправе
појавамабитнијегнарушавањасамосталности и незаконитогутицајанањеговрад.

о

Члан 6.
Комуналнаинспекцијаводипоступаккомуналногинспекцијскогнадзора,
каопосебануправнипоступак,
штоукључујесачињавањезаписника
и
доношењерешењакојимсеизричууправнемере.
Изузетно,
у
једноставним
и
очигледнимствариманарушавањакомуналногреда, којесумањегобима и значаја и
незахтевајувођењеуправногпоступка,
изрицањеуправнемере
и
праћењењеногизвршења, а у којимаинспекторзатекнелице у вршењупрекршаја
(нпр. бацањекућног и другогкомуналноготпадаванпосудазаодлагањеотпада),
комуналнаинспекцијаовлашћенаједа,
безвођењауправногпоступка,
издапрекршајниналог, којисадржиутврђенечињенице и доказе.
III. ПОСТУПАК КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Покретањепоступкакомуналногинспекцијскогнадзорапопредставци
Члан 7.
Припокретањупоступкакомуналногинспекцијскогнадзорапослужбенојдужно
сти, комуналниинспекторузима у обзирпријаве и другепредставкеправних и
физичкихлицакојимасеиницирапоступаккомуналногинспекцијскогнадзора,
и
одлучује о покретањупоступка у складусазаконом.
Налогзакомуналниинспекцијскинадзор
Члан 8.
Кадасезаустављањемилиостављањемвозила,
односнопостављањемилиостављањемобјеката,
уређаја
и
другихствари
и
предметасупротнопрописанимобавезамаометавршењекомуналнеуслуге,
коришћењекомуналнихобјекатаилипутаиликадајенеопходнопредузимањехитнихме
ра
у
јавноминтересу,
односнокадатозахтевајуразлозиспречавањаилиотклањањанепосреднеопасностипок
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омуналниред
и
другадобра
и
правакојаштитикомуналнаинспекција,
комуналниинспекцијскинадзорможесевршитибезиздавањаналогазакомуналниинспе
кцијскинадзор.
Обавезенадзиранихсубјеката
Члан 9.
Правна
и
физичкалицадужнасудакомуналноминспекторуомогућенесметанообављањенадзора
,
дамубезодлагањадајупотребнеподатке
и
ставенаувид
и
располагањепотребнудокументацију
и
другедоказе,
акокомуналниинспекторнеможедаихприбавипослужбенојдужности, и изјаснесе о
чињеницамакојесуодзначајазавршењенадзора.
Записник
Члан10.
О
свакомизвршеномнадзору
предузетимрадњамакомуналниинспекторсастављазаписник, у складусазаконом.
Изузетно,
у
случајуизчлана
6.
став
овеодлукекомуналниинспекторнесастављазаписник.

и
2.

Посебнамеранаредбе
Члан 11.
Комуналниинспектор, у вршењуинспекцијскогнадзораизчлана 8. овеодлуке,
наредићерешењемкориснику,
односносопственику,
акојеприсутан,
даодмахуклониствари, односнопредмете, подпретњомпринудногизвршења.
Акоселицеизстава
1.
овогчлананеналазиналицуместа,
комуналниинспекторће,
безсаслушањастранке,
донетирешењекојимћеналожитидасевозила, ствари и другипредметиуклоне у
одређеномроку, којисеможеодредити и наминуте.
Решењеизстава
2.
овогчланалеписенатествари,
односнопредметеузназначењедана
и
часакадајеналепљено
и
тимесесматрадаједостављањеизвршено,
а
доцнијеоштећење,
уништењеилиуклањањеовогрешењанеутиченаваљаностдостављања.
Аколицеизстава
1.
овогчлананепоступиподатомналогу,
комуналниинспекторћеодредитипостављањеуређајакојимсеспречаваодвожењевози
ла,
односноодредићедасевозила,
ствари
и
другипредметиуклоне
о
трошкукорисника, односносопственика, наместокојејезатоодређено.
Трошакизстава 4. овогчланасеутврђујеактомнадлежногорганаопштине/града
и можедаобухвататрошковепоступка, одношењавозила, ствари и другогпредмета,
лежарине и другедоспелетрошкове.
Жалбапротиврешењаизст. 1. и 2. овогчлананеодлажењеговоизвршење.
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Мерезаотклањањенеправилности. Решење и жалба
Члан 12.
Акокомуналниинспекторприликомвршењанадзораутврдидапрописнијеприм
ењенилидајенеправилнопримењен,
наложићемере
и
рокзаотклањањенеправилностизаписником,
а
уколикостранканепоступипоналожениммерамаиззаписникадонећерешење
о
отклањањуутврђененеправилности и одредићерокзањеноотклањање.
Нарешењекомуналногинспектораможесеизјавитижалбаопштинском/градско
мвећу
у
рокуод
15
данаодданадостављањарешења,
осимакојезакономдругачијепредвиђено.
Жалбанеодлажеизвршењерешењакомуналногинспектора,
осимакојезакономдругачијеодређено.
Када,
у
складусаовомодлуком,
жалбанеодлажеизвршењерешења,
комуналниинспекторможеизоправданихразлогаодредитидажалбаодлажеизвршењер
ешења,
штообразлаже
у
решењу.
Оправданиразлозиподразумевајудаодлагањеизвршењанијепротивнојавноминтересу
, односноданије у питањухитнамера, односнорадњакојанетрпиодлагање.
РешењеОпштинскогвећајеконачно
у
управномпоступку
и
противњегасеможепокренутиуправниспор.
Сарадња у комуналноминспекцијскомнадзору
Члан 13.
Комуналниинспектор
у
обављањупословасарађујесаорганомунутрашњихпословаи другиминспекцијама, у
складусазаконом.
Сарадњаизстава 1. овогчланаобухватанарочито: међусобнообавештавање,
разменуинформација, пружањенепосреднепомоћи и предузимањезаједничкихмера
и активностиодзначајазаобављањепословакомуналногинспекцијскогнадзора.
Кадакомуналниинспекторутврдиповредупрописачијуприменуконтролишедр
угиорган, односнодругаинспекција, дужанједа о томеобавестинадлежниорган,
односнонадлежнуинспекцију.
IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршаји
Члан 14.
Новчаномказному
износуод
50.000,оо-.
до
500.000,оо-.динара,
казнићесезапрекршајправнолицеако:
1. онемогући,
ометаиливређакомуналногинспектора
у
вршењупословакомуналногинспекцијскогнадзора;
2. недоставитраженеподатке,
којекомуналниинспекторнијемогаодаприбавипослужбенојдужности,
у
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рокукојиодредикомуналниинспектор,
илинадругиначинотежава,
неоправданоодлажеилипродужава
(одуговлачи)
вршењекомуналногинспекцијскогназдора;
3. непоступипорешењукомуналногинспектора.
Запрекршајизстава 1. овогчланаказнићесеодговорнолице у правномлицуу
износуод25.000,оо-. до 50.000,оо-.динара.
Запрекршајизстава
1.
овогчланаказнићесепредузетник,
новчаномказному
износуод25.000,оо-. до 250.000,оо-.динара.
Запрекршајизстава 1. овогчланаказнићесефизичколиценовчаномказному износуод
10.000,оо-. до 25.000,оо-.динара.
Запрекршајеизовогчлана,
комуналниинспекториздајепрекршајниналог
у
складусазакономкојимсеуређујупрекршаји.
Новчаномказном
у
фиксномизносуод10.000,00
динара,
казнићесезапрекршајфизичколице
у
једноставним
и
очигледнимствариманарушавањакомуналногреда
У смислу одредаба чл.6. став 2. ове одлуке.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан15.
Оваодлукаступанаснагуосмогданаодданаобјављивања у „Службеномлисту
општине Пожега''.
01 Број 011-_________/2019
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК

Образложење
Овом Одлуком у складу са овлашћењима из Закона о комуналним
делатностима, Закона о локалној самоуправи, Закона о инспекцијском надзору и
Закона о прекршајима регулисана је садржина и поступак комуналног
инспекцијског наздора, као овлашћења и дужности комуналног инспектора и
остала питања од значаја за овај инспекцијски надзор.
У члану 4. су детаљно набројана овлашћења комуналног инспектора како би
свако могао да се обрати за поступање комуналној инспекцији с тим да је у тачки
52. и даље задржана одредба да инспектор предузима и друге радње и мере
утврђене Законом и одлукама Скупштине општине јер је немогуће обухватити
детаљно надлежност и мора се оставити могућност додатних овлашћења али она ће
бити обухваћена посебним одлукама и неће захтевати измену ове основне Одлуке.
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Посебно су предвиђене казнене одредбе по овој Одлуци, што до сада нисмо
имали, а све то ће допринети ефикаснијем и лакшем раду комуналног инспектора.
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На основу члана 4. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.
88/11, 46/14, 104/16 и 95/18), члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",
бр.129/07), и члана 38.Статута општине пожега(„Сл.лист општине Пожега“ бр.1/19,
Скупштина општине Пожега, на седници одржаној ___________2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ,
ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ ВОДА
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин организовања послова у обављању
комуналне делатности пружања услуга корисницима снабдевања водом за пиће и друге
потребе и делатност пречишћавања и одвођења комуналних и атмосферских отпадних вода.
1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
Члан 2.
Снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде
водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент (у
даљем тексту водомер).
Снабдевање водом за пиће, као комунална делатност мора да испуњава:
 прописане стандарде и нормативе у погледу здравствене и хигијенске исправности;
 тачност у погледу рокова испоруке;
 сигурност и заштиту корисника у добијању услуга;
 поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга.
Члан 3.
Комуналну делатност снабдевања водом за пиће обавља Јавно комунално предузеће
"Наш Дом'', коме је поверено трајно обављање комуналне делатности снабдевање водом за
пиће (у даљем тексту: ЈКП – давалац услуге), на подручју општине Пожега. Корисник ове
комуналне делатности је физичко лице (грађанин и предузетник) и правно лице, као
инвеститор или власник, односно закупац стана на неодређено време, чија је стамбена зграда,
стан, пословна или друга просторија прикључена на систем за испоруку воде.
Члан 4.
Снабдевање водом за пиће врши се путем одговарајућег система за водоснабдевање
који чине комунална инфраструктура за снабдевање водом (у даљем тексту јавни водовод) и
инсталације корисника (унутрашњи - кућни водовод).
Под јавним водоводом подразумева се систем за снабдевање водом за пиће и друге
потребе, који има уређено и заштићено извориште, каптажу, црпну станицу, резервоар, уређај
за прераду, односно, пречишћавање воде и водоводну мрежу укључујући и водомер
корисника.
Под унутрашњим водоводом подразумевају се сви уређаји водовода од водомера
корисника до точећих места у објекту или дворишту корисника, који служе за снабдевање

водом корисника са јавног водовода.
Изграђени јавни водоводи обавезно се предају на коришћење, управљање и одржавање
ЈКП.
Члан 5.
ЈКП је дужно да корисницима услуга обезбеди континуирану испоруку, довољан
притисак и количину здравствено и хигијенски исправне воде за пиће.
Обавеза из става 1. овог члана престаје у случају више силе или већих техничких
сметњи на јавном водоводу.
Под вишом силом у смислу претходног става подразумевају се елементарне непогоде,
прекид испорке енергената за рад постројења, епидемије, смањење издашности изворишта,
хаварије на цевоводима и сл.
Под већим техничким сметњама на јавном водоводу подразумевају се: кварови на
цевоводу од изворишта, пумпних станица, резервоарима, главним изворним правцима и сл.
ако кварови нису предвиђени или нису могли бити спречени .
ЈКП је дужно да корисницима услуга обезбеди довољне количине воде и за време
штрајка.
Члан 6.
Објектима и уређајима водовода сматрају се: каптаже, водозахвати, сабирне коморе,
прекидне коморе, црпне станице са припадајућим уређајима, постројења за пречишћавање
воде, резервоари и разводна мрежа са прикључцима закључно са водомером а који су предати
на управљање и одржавање ЈКП.
Унутрашњу водоводну мрежу чине склониште за водомер (водомерни шахт) и
водоводне инсталације и објекти иза водомера. Унутрашњу водоводну мрежу одржава
корисник – власник прикључка.
Члан 7.
Под прикључком на водовод подразумева се цевни спој разводне мреже и водомера
корисника закључно са водомером.
Услови и начин прикључења на водоводну мрежу
Члан 8.
Корисник се прикључује на водовод на основу решења о прикључењу које издаје
давалац услуга – ЈКП.
Решењем се одређује карактер прикључка, трајни или привремени.
Саставни део решења су претходно издати технички услови прикључења и потврда
издата од Oпштинске управе општине Пожега о праву на прикључак.
Давалац услуга доноси своје решење најкасније у року од 15 дана од дана подношења
захтева.




Члан 9.
Услови за прикључење на водоводну мрежу садрже :
место и начин прикључења ,
пречник , врсту и квалитет материјала за прикључну цев ,





тип и карактеристике водомера ,
положај , димензије и начин обраде и тип поклопца водомерног шахта и
други услови у складу са овом одлуком и законском регулативом
Члан 10.

Решење за трајно прикључење на водоводну мрежу објеката који треба да се граде и за
које је потребна грађевинска дозвола према Закону о планирању и изградњу, добија се кроз
поступак спровођења обједињене процедуре за издавање аката у остваривању права на
изградњу и употребу објекта, у којој је ЈКП "Наш Дом" ималац јавних овлашћења за област
водовода и канализације. Поступак спровођења обједињене процедуре покреће се искључиво
у електронској форми у софтверској апликацији намењеној за обједињену процедуру и
упућује се надлежном органу општинске управе Општине Пожега.
Захтев за трајно прикључење на водоводну мрежу се подноси ЈКП "Наш Дом" ван
поступка обједињене процедуре ако:
 објекат има грађевинску дозволу
 објекат је озакоњен
 захтев се подноси за парцеле на којој се не гради (пољопривредно земљиште)
За случајеве наведене предходном ставу, ради добијања решења за трајно прикључење
на водоводну мрежу, уз захтев за прикључење се подноси:
 грађевинска дозвола или решење надлежне општинске управе о озакоњењу,
осим за захтев који се подноси за парцеле на којој се не гради (пољопривредно
земљиште).
 доказ о праву својине (препис или извод листа непокретности за одговарајућу
парцелу издат од надлежног катастра непокретности)
 потврда о измиреним обавезама од Oпштинске управе општине Пожега
 потврда о плаћеним накнадама за издавање техничких услова и решење о
прикључењу на водоводну мрежу.
За трајно прикључење на водоводну мрежу за парцеле на којима се не гради
(пољопривредна земљишта), водоводни прикључак не може бити већи од DN25.
Члан 11.
Решење за привремено прикључење на водоводну мрежу објеката који треба да се
граде и за које је потребна грађевинска дозвола према Закону о планирању и изградњу, добија
се у фази припремних радова и то кроз поступак спровођења обједињене процедуре за
издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу објекта, у којој је ЈКП "Наш
Дом" ималац јавних овлашћења за област водовода и канализације. Поступак спровођења
обједињене процедуре покреће се искључиво у електронској форми у софтверској апликацији
намењеној за обједињену процедуру и упућује се надлежном органу општинске управе
Општине Пожега.
Захтев за привремно прикључење на водоводну мрежу се подноси ЈКП "Наш Дом" ван
поступка обједињене процедуре искључиво у поступку озакоњења већ изграђених објеката.
Привремени водоводни прикључак не може бити већи од DN25 и не може се
користити дуже од годину дана од доношења решења надлежног општинског органа u
поступку озакоњења.
Ради добијања решења за привремено прикључење на водоводну мрежу, уз захтев за
прикључење се подноси:
 доказ да је покренут поступак озакоњења (потврда од стране надлежне
опшинске управе).

 доказ о праву својине (препис листа непокретности за одговарајућу парцелу
издат од надлежног катастра непокретности)
 потврда Oпштинске управе општине Пожега о праву на привремени прикључак
 потврда о плаћеним накнадама за издавање техничких услова и решењу о
прикључку на водоводну мрежу.
Члан 12.
Уколико постоје технички услови давалац услуга може дозволити раздвајање водомера
на постојећем прикључку за воду о чему издаје решење подносиоцу захтева уз потврду о
праву на раздвајање издатим од Oпштинске управе општине Пожега.
Члан 13.




Ради добијања решења за раздвајање водомера, уз Захтев за раздвајање се подноси:
Доказ о праву својине над делом постојећег објекта
Потврда Oпштинске управе општине Пожега о праву на раздвајање прикључка
Потврда о плаћеним таксама за издавање техничких услова и решење за раздвајање
прикључка

Члан 14.
Радове на прикључку на водоводну мрежу, од водомерне шахте према објекту, изводи
корисник услуга по добијеном решењу за прикључење.
Радове на цевном споју водоводног прикључка и разводне водоводне мреже изводе
искључиво овлашћени лица даваоца услуга .
Прикључак на водоводну мрежу може бити примљен само уколико је изведен у складу
са датим условима за прикључење, што ће се констатовати радним налогом који издаје
давалац услуга у моменту прикључења.
Члан 15.
Забрањено је спајање физичком везом јавне водоводне мреже и мреже са било ког
сопственог изворишта воде корисника услуге односно изворишта која нису у систему јавног
водовода.
У случају постојања физичке везе из става 1. овог члана давалац услуга није одговоран
за исправност испоручене воде за пиће кориснику и донеће решење о искључењу корисника
са јавне водоводне мреже о трошку корисника услуга.
Члан 16.
Одржавање водоводне мреже до водомера, закључно са водомером, врши давалац
услуга. Давалац услуга се стара о одржавању и исправности водомера на начин и под
условима прописаним Законом.
Члан 17.
Трошкови одржавања јавне водоводне мреже до водомера и редовног баждарења
водомера падају на терет даваоца услуга.
Члан 18.
Трошкови отклањања кварова на водоводној мрежи настали кривицом корисника
услуга, падају на терет корисника услуга.

Члан 19.
Давалац услуга може вршити преглед и контролу унутрашњих инсталација кад оцени
да неисправност унутрашњих инсталација утиче на уредно снабдевање водом корисника
услуга, а корисник услуга је дужан да преглед и контролу омогући даваоцу услуга.
Члан 20.
Корисник је дужан да о сваком квару на прикључку одмах обавести даваоца услуга и
то непосредно, писмено, телефоном или на други начин, одмах по уочавању квара.
Отклањање кварова на прикључцима врши се одмах, по приоритету који одређује
давалац услуга.
Отклањање кварова мора се вршити без прекида, а по могућности у време када се
најмање ремети редовно снабдевање осталих корисника.
Члан 21.
Давалац услуга обезбеђује редовно одржавање водомера под условима утврђеним
Законом о мерним јединицама и мерилима.
Давалац услуга има право ради баждарења водомера, да га замени другим
одговарајућим.
Давалац услуга је овлашћен да у одсуству корисника услуга изврши замену водомера
ради баждарења уз остављање писменог обавештења о извршеној замени.
Трошкови одржавања водоводног прикључка исказују се као посебна ставка на рачуну
који се испоставља кориснику услуга.
Члан 22.
Корисник услуга је одговоран за нестанак или оштећење водомера.
Нестанак , оштећење и друге сметње на водомеру корисник услуга је дужан да пријави
даваоцу услуга одмах по сазнању за исте.
Давалац услуга је дужан да одмах по пријему обавештења, по приоритету, угради
нови – баждарени водомер, а све на терет корисника услуга.
Члан 23.
На захтев корисника услуга, давалац услуга је дужан да изврши ванредну контролу
водомера најкасније у року од 10 дана од дана подношења писменог захтева.
Трошкове ванредне контроле водомера сноси корисник услуга уколико се утврди да је
водомер исправан.
Уколико се утврди да је водомер неисправан трошкови контроле падају на терет
даваоца услуга а корисник услуга има право на делимично ослобађање обавеза плаћања дуга
за воду, за период од подношења захтева даваоцу услуга према критеријумима које ће
одредити даваоц услуга.
Члан 24.
Ради обезбеђивања услова за коришћење и одржавање објеката и уређаја који служе за
снабдевање водом, давалац услуга има право и обавезу да предузме потребне мере за заштиту
тих објеката приликом њиховог коришћења, укључујући и право преласка преко туђе
непокретности и извођење нужних радова.
Давалац услуга одговара за штету која настане извођењем радова.

Члан 25.
Власник односно корисник непокретности која се налази испод, изнад или поред
објеката и уређаја даваоца услуга не може да обавља радове који би могли да ометају
обављање комуналних услуга.
Члан 26.
Давалац услуга је дужан да врши испоруку хигијенски исправне воде за пиће у складу
са важећим прописима.
Члан 27.





Корисник услуга водовода обавезан је да:
смести водомер у посебно изграђено склониште - шахт који мора испуњавати
прописане стандарде техничке нормативе и норме квалитета.
омогући приступ до водомера
одржава склониште за водомер (водомерни шахт), тако да буде чисто и суво а водомер
заштићен од мраза, топлоте, подземне или површинске воде и механичког оштећења
да пријави квар на прикључку или водомеру одмах по уочавању квара.
Члан 28.












Забрањено је:
градити објекте на цевоводу и на хоризонталном растојању од цевовода мањем од
прописаног законом
садити засаде који могу угрозити цевовод
узимати воду пре водомера
дозволити узимање воде после водомера другом кориснику
вршити затварање инсталација услед чега други корисници услуга остају без
могућности коришћења воде
без одобрења давоца услуга вршити прикључење на водоводну мрежу
коришћење воде без водомера
коришћење воде преко водомера који је оштећен од стране корисника услуга или је
самовољно замењен другим водомером
депоновати грађевински или други матереијал, паркирати возила или на други начин
спречавати приступ водоводним шахтама
поступати противно обавези о штедњи воде – рестрикцији
Члан 29.

Давалац услуге ће донети решење којим ће се за бесправне радње наведене у
претходном члану такав корисник искључити са водоводне мреже.
Трошкови искључења се утврђују према ценовнику даваоца услуга и падају на терет
лица које се бесправно прикључило.
Лице чији је објекат искључен са водоводне мреже због бесправног прикључења стиче
право на поновно прикључење када испуни услове прописане чланом 10. ове Одлуке и
уплати обрачунати износ трошкова.
Члан 30.

Давалац услуга може корисника услуга привремено искључити са водоводне мреже
ако:


склониште за водомер није доступно а корисник није поступио по налогу даваоца
услуга за обезбеђење приступа
 не плати рачун у року од 60 дана, почев од дана доспелости првог неплаћеног рачуна
 гради објекте или сади засаде који могу угрозити водоводну мрежу
 узима воду пре водомера
 дозволи узимање воде другом кориснику услуга после водомера без одобрења даваоца
услуга
 поступа противно обавези о штедњи воде – рестрикцији
 физички не раздвоји мрежу сопственог изворишта са градском водоводном мрежом
 не дозволи приступ ради очитавања водомера
 не изврши отклањање квара на унутрашњој водоводној мрежи по налогу даваоца
услуга
У случајевима из става 1 овог члана Одлуку о искључењу са мреже доноси давалац
услуга у виду решења на које корисник има право жалбе надлежном суду..
Трошкове искључења и поновног прикључења сноси корисник услуга према
ценовнику даваоца услуга.
У случајевима из става 1. овог члана искључења са мреже трају док корисник не
отклони разлоге због којих је искључење извршено.
Члан 31.
Ради одржавања водоводне мреже давалац услуга је овлашћен да:




привремено искључи корисника услуга са мреже
приступи са потребном механизацијом и возилима и поред постојања саобраћајних
знакова забране, на месту где се врше хитне интервенције
ограничи приступ учесницима у саобраћају на делу улице или пута за време
интервенције на водоводној мрежи, с тим што је у обавези да постави одговарајућу
сигнализацију и заштитну ограду, уз асистенцију саобраћајне полиције.
Члан 32.

Давалац услуга је дужан да радове на водоводној мрежи организује тако да ометање
учесника буде најмање могуће.
Давалац услуга је дужан да приликом интервенције на водоводној мрежи место
интервенције обезбеди одговарајућим саобраћајним знацима и тракама упозорења.
Члан 33.
У случају планираног прекида у снабдевању водом давалац услуга је дужан да
кориснике о томе обавести путем медија 24 часа пре планираног искључења.
У случају изненадног квара на јавној водоводној мрежи корисницима услуга се
прекида испорука воде без претходног обавештења.
Давалац услуга не одговара за штету коју корисницима услуга нанесе престанак
испоруке воде изазван изненадним кваром на јавној водоводној мрежи.
Члан 34.

За коришћење воде са јавног водовода плаћа се накнада даваоцу услуга.
Накнаду плаћа корисник услуга.
Цену за м3 испоручене воде као и за прикупљање, одвођење и прераду отпадних вода
утврђује ЈКП „Наш Дом“Пожега уз сагласност Скупштине општине Пожега.
Члан 35.
У смислу одредаба ове Одлуке корисници услуга се разврставају у две групе и то:
1. Привреда: предузећа, радње, банке, осигуравајућа друштва, задруге, државни органи,
јавне службе, установе и други облици организовања
2. Домаћинства
Припадност корисника услуга појединој групи се одређује приликом издавања
одобрења за прикључење.
Давалац услуга је дужан да води евиденцију свих корисника воде са јавног водовода.
Корисник услуга је дужан да сваку промену категорије потрошача из става 1 ове
Одлуке пријави даваоцу услуга у року од осам дана од настанка промене.
Члан 36.
За индивидуалне стамбене објекте које су прикључене на мрежу водовода обвезник
плаћања је власник објекта.
У стамбеним зградама обвезник плаћања је власник стана односно закупац стана .
Члан 37.
За индивидуалне стамбене објекте потрошња воде се мери водомером.
За стамбене зграде колективног становања потрошња воде се мери, где постоје
техничке могућности, водомером за сваки стан, с тим што водомерна шахта са централним
водомером који мери укупну потрошњу воде за стамбену зграду мора бити ван објекта и што
се водоводна инсталација од централног водомера ка стамбеној згради сматра унутрашњом
инсталацијом..
Уколико у стамбеном објекту постоје водомери за сваког појединачног корисника,
рачун за разлику утрошене воде очитане на централном водомеру и збира свих појединачних
очитавања за сваког корисника у стамбеној згради, се испоставља Скупштини станара
стамбене зграде.
Инвеститори који граде стамбено - пословне објекте дужни су да осигурају мерење
утрошка воде посебно за стамбене делове и посебно за сваки појединачни пословни простор.
Уколико не постоје техничке могућности за мерење потрошње воде за сваки стан у
објектима колективног становање, укупна потрошња се очитава на централном водомеру и
дели на постојећи број корисника у стамбеној згради.
Уколико објекат мора да има и хидрантски вод за њега се изводи одвојени вод са
водомером.
Члан 38.
Очитана потрошња у стамбеним зградама у колективном становању где не постоји
посебан водомер за сваки стан, распоређује се на кориснике услуга према броју чланова
домаћинства.
Податке о броју чланова домаћинства за кориснике услуга у стамбеним зградама
доставља председник Скупштине станара (односно одговорно лице према Закону о
одржавању стамбених зграда) у писаном облику и оверене потписом и печатом.

Подаци о броју чланова се достављају приликом усељења стамбене зграде и приликом
сваке промене броја чланова у неком од домаћинстава.
Уколико у стамбеној згради не постоји одговорно лице подаци о броју чланова и
променама броја чланова се даваоцу услуга достављају оверени потписима најмање пет
власника или закупаца станова, при чему давалац услуга може кориговати ове податке,
уколико се утврди да не одговарају истини.
Корисник услуга је обавезан да сваку статусну промену пријави даваоцу услуга у року
од 8 дана од дана настале промене.
Члан 39.
Давалац услуга не може да прихвати промену ако није достављена на начин из
претходног члана ове Одлуке.
Промене начина обрачуна у складу са овим чланом почињу даном достављања.
Давалац услуга неће узети у обзир промену која има ретроактивно дејство у погледу
обрачуна потрошње.
Члан 40.
Власник или закупац стана који претвори стамбени у пословни простор дужан је да
плати накнаду за воду и канализацију по ценама за категорију привреде.
Уколико власник или закупац стана претвара пословни у стамбени простор у
стамбеној згради треба даваоцу услуга да достави споразум са Скупштином станара, о броју
чланова за које је дужан да плаћа накнаду за воду и канализацију.
Уз споразум из става 2 овог члана даваоцу услуга се доставља и доказ од надлежног
органа о престанку рада радње или предузећа.
Промене начина обрачуна у складу са овим чланом почињу даном достављања.
Члан 41.
Ако се индивидуални стамбени објекат претвара у пословни простор, корисник услуга
је дужан да даваоцу услуга пријави насталу промену и да плаћа накнаду за воду по ценама за
категорију привреде.
Ако се пословни простор претвара у стамбени у индивидуалном стамбеном објекту,
корисник је дужан да даваоцу услуга пријави насталу промену уз достављање доказа о
престанку рада радње или предузећа.
Члан 42.
Ако се део индивидуалног стаменог објекта претвара у пословни простор власник је
дужан да промену пријави даваоцу услуга, изврши раздвајање инсталација и уградњу
посебног водомера за пословни простор (уз претходно прибављене дозволе надлежног
органа).
Ако се не изврши раздвајање инсталација из става 1 овог члана давалац услуга ће за
укупну потрошњу извршити обрачун по ценама које важе за категорију привреде.
Члан 43.
Количина утрошене воде, према стању на водомеру, служи за обрачун плаћања воде.
Очитавање водомера врши давалац услуга.
Давалац услуга може у складу са Законом, прописима и пословном политиком
предузећа очитавање водомера поверити и другом предузећу или предузетнику, као и
кориснику услуге под условима даваоца услуге.

Члан 44.
Очитавање водомера за све категорије осим за стамбене објекте у сеоском подручју
врши се једном месечно.
Очитавање водомера за стамбене објекте у сеоском подручју врши се најмање једном
у три месеца.
Изузетно од одредби става 1 и 2 овог члана очитавање водомера се може вршити и у
дужим периодима само из оправданих разлога.
Оправдани разлози за одступања од рокова за очитавање водомера су: временске
неприлике, елементарне непогоде, ратно стање и сл.
Члан 45.
Уколико давалац услуга из било ког разлога буде спречен да изврши очитавање
водомера, аконтационо утврђивање потрошње ће се извршити на основу просечне потрошње
воде за исти период претходне године.
Коначан обрачун потрошње воде биће извршен у моменту када давалац услуга буде у
могућности да изврши очитавање водомера.
Члан 46.
Уколико је водомер неисправан и није евидентирао потрошњу , количина потрошене
воде ће се утврдити на основу просечне потрошње за исти период претходне године.
Уколико нема потрошње за исти период претходне године, количина потрошене воде
ће се утврдити упоређивањем са сличним корисником услуга.
Члан 47.
Давалац услуга може делимично ослободити корисника плаћања за утрошак воде у
случајевима:
 због пуцања стакла на водомеру услед мраза у прописно изграђеним и заштићеним
шахтама у експлоатацији
 у случају квара на водоводним инсталацијама који корисник није могао да уочи, за
које је сазнао тек по обавештењу даваоца услуга или пријему рачуна за плаћање, али
најдуже у року од 2 месеца од настанка квара
 ако поднесе захтев за ослобађање од плаћања употребљене воде за гашење пожара.
Одлуку о делимичном ослобађању плаћања из претходног става, доноси Комисија
даваоца услуга, на писмени захтев корисника услуга.
Члан 48.
Давалац услуга ће евидентирати новог власника као корисника услуга, само на основу
пуноважног доказа о праву својине на објекту.
Промена закупца на становима у друштвеној својини врши се на основу уговора.
Промену закупца или новог власника давалац услуга неће извршити без претходно
измирених обавеза од стране претходног власника односно закупца.
Члан 49.
Корисник услуга може одјавити, односно отказати коришћење услуга.
Захтев за одјаву подноси се у писменом облику.

Давалац услуга је дужан да у року од осам дана од дана пријема одјаве у присуству
корисника услуга очита стање на водомеру, затвори и пломбира затварач испред водомера.
У случају трајне одјаве давалац услуга је дужан да у року од осам дана од дана
пријема захтева очита водомер у присуству корисника, скине водомер и на прикључну цев
постави блинду.
У случају трајне или привремене одјаве саставља се записник који потписују
овлашћено лице даваоца услуга и корисник услуга и исти се доставља правној и обрачунској
служби.
Трошкове одјаве и поновне пријаве сноси корисник услуга.
Прикључак се може одјавити трајно само у случају рушења објекта.
Прикључак се може одјавити привремено само у случају промене боравишта у
трајању од најмање три месеца.
Члан 50.
Обрачун накнаде за утрошену воду врши се на бази потрошене количине воде.
Одлуку о ценама услуга доноси давалац услуга на начин одређен важећим прописима.
Давалац услуга не може применити нове цене без сагласности надлежног органа
Општине.
Члан 51.
Орган општине надлежан за послове комуналних делатности може на своју
иницијативу или на захтев даваоца услуга донети одлуку о рационалној потрошњи воде и
примени различитих цена за рационалну и нерационалну потрошњу.
Члан 52.
Давалац услуга може одобрити попуст за редовно измиривање обавеза по
испостављеном рачуну кориснику услуга.
Одлуку о одобравању и висини попуста доноси давалац услуга, а сагласност на одлуку
даје оснивач.
Начин поступања у случају прекида у производњи и испоруци воде опште несташице
воде
Члан 53.
Уколико дође до поремећаја или прекида у испоруци и снабдевању водом корисника
услуга услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно
спречити, давалац услуга је дужан да без одлагања предузме све потребне мере на отклањању
узрока поремећаја, односно прекида водоснабдевања или на други начин обезбеди потребе
корисника услуга за водом за пиће.
Као разлози за поремећај у снабдевању у смислу претходног члана сматрају се:
1. виша сила (суша, поплава, земљотрес, клизиште, пожар, пуцања цеви)
2. изненадни кварови на главним дистрибутивним цевоводима, резервоарима,
машинским и другим постројењима, нестанак струје на уређајима;
3. прекиди у мрежи изазвани радњама неовлашћених лица и организација
4. неодговарајући квалитет воде за пиће
Члан 54.

У случајевима из претходног члана, давалац услуга има обавезу да:
1. преко медија обавести корисника услуга о разлозима за прекид снабдевања као и о
очекиваном року до кога ће прекид бити отклоњен;
2. преко медија обавести јавност и кориснике услуга о планираном прекиду снабдевања
ради радова на реконструкцији и поправци мреже, редовном чишћењу и дезинфекцији
резервоара, цевовода и постројења или ремонту, најмање 24 часа пре прекида;
3. обезбеди привремено снабдевање корисника услуга водом из цистерни уколико је
време прекида дуже од 12 часова;
4. организује радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја, односно
разлога због којих је дошло до прекида у снабдевању, као и ангажовање других лица у
обезбеђивању услова за нормалну испоруку воде;
5. изврши хитне поправке и замену инсталација и уређаја којима се обезбеђује
производња и испорука воде као и заштита објеката, уређаја и инсталација водовода
од даљих хаварија;
6. одреди режим коришћења воде за време поремећаја односно прекида у снабдевању
7. у случају штрајка обезбеди минимум процеса рада у складу са актом оснивача
Члан 55.
Оснивач ће донети акт којим се ближе дефинише обезбеђивање минимума процеса
рада у случају штрајка. Уколико у случају штрајка, давалац услуга не обезбеди минимум
процеса рада, услед чега би могла наступити непосредна опасност или изузетно тешке
последице за живот и здравље људи и безбедност људи и имовине или услове за живот и рад
грађана и привреде, оснивач може преко својих надлежних органа предузети следећу меру:
 привремено поверити обављање делатности даваоца услуга другим предузећима или
предузетницима
Члан 56.
У случају да се услед више силе или других разлога производња воде смањи, тако да
сви корисници услуга не могу бити задовољени са потребним количинама воде, давалац
услуга је дужан да изврши снабдевање корисника по следећем приоритету:
1. здравствена установа
2. пекаре и млекаре
3. дечји вртићи, школе и становништво
4. остали корисници
Оснивач, преко свог надлежног органа, својом одлуком може одредити посебан начин
приоритетног снабдевања корисника водом.
Члан 57.
Ако не постоји могућност да се снабдевање изврши из јавне водоводне мреже а по
приоритету из претходног става, снабдевање ће се организовати цистернама по истом реду
приоритета, о чему ће се корисници услуга обавестити преко медија.
Члан 58.
У случају опште несташице воде, давалац услуга је дужан да благовремено извести
надлежни орган оснивача о потреби увођења смањења потрошње воде – рестрикције на
потрошњу воде и предложи мере за њено спровођење.
Меру рестрикције воде уводи надлежни орган оснивача, одређујући начин
рестрикције, по предлогу даваоца услуге.

1.
2.
3.
4.

Оснивач врши контролу примене мера предвиђених рестрикцијом.
Рестрикцијом се може:
забранити коришћење воде из водовода за поливање паркова, вртова, башти, прање
улица и возила;
ускратити давање воде, затварањем воде у појединим деловима града и у одређеним
временским периодима;
ускратити давања воде појединим корисницима у одређеним временским периодима;
одредити ниво потрошње који се сматра рационалним.
Члан 59.

Одлука о рестрикцији објављује се у медијима, а садржи: време трајања рестрикције,
мере предвиђене одлуком о рестрикцији, начин контроле и начин снабдевања корисника
услуга и друге услове.
Корисници услуга су дужни да се придржавају мера рестрикције које пропише
надлежни орган.
Услови и начин предаје на управљање и коришћење објеката водовода
Члан 60.
Изграђени објекти за снабдевање водом од стране инвеститора (Oпштинске управе
општине Пожега уз сарадњу са месним заједницама, режијским одборима и другим правним
лицима или самостално), који се прикључују на јавну водоводну мрежу предају се на
коришћење даваоцу услуга.
Изграђени објекти из претходног става морају испуњавати техничке и друге услове
прописане Законом на основу којих се могу несметано користити код даваоца услуга.
Уколико инвеститор гради објекте за снабдевање водом а који ће се повезати са
мрежом даваоца услуга, дужни су да обезбеде стални технички надзор, од стране даваоца
услуге, у складу са Законом, а трошкови надзора падају на терет инвеститора.
Члан 61.
Објекти за снабдевање водом преносе се одлуком СО на управљање и коришћење
даваоцу услуга по претходном прибављању употребне дозволе коју издаје надлежни орган.
Члан 62.
Ради потребе уредног и сигурног водоснабдевања корисника услуга довољном
количином здраве пијаће воде на целој територији општине обавезна је уградња опреме и
инсталирање софтвера за потребе повезивања у систем даљинског надзора и управљања на
свим објектима почевши од најбитнијих.
Одржавање јавних чесми
Члан 63.
Под јавном чесмом у смислу ове Одлуке у складу са одговарајућим урбанистичким
актом, подрзумева се посебно уређен и изграђен простор са точећим местом пијаће воде из
јавног водовода или изворишта.
Члан 64.

-

Јавним чесмама на подручју општине управља надлежни орган општинске управе и
обезбеђује функционалну исправност чесме,
обезбеђује хигијенске услове на простору јавне чесме,
врше контролу хигијенске исправности воде у складу са важећим прописима.
уредно празни корпе и друге судове за смеће на простору јавне чесме,
одржава клупе и другу опрему која служи за одмор,
искључи чесму у случају хигијенске неисправности воде у најкраћем могућем року,
као и у зимском периоду за време ниских темпертура.
Члан 65.

-

Ради заштите јавних чесми забрањено је:
користити воду за друге потребе, осим за пиће,
оштећивати објекте јавне чесме, клупе и другу опрему,
бацати отпатке и на други начин загађивати простор јавне чесме,
користити чесму противно основној намени.

2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 66.
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење,
пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне
намене, односно од прикључка корисника услуга на уличну канализациону мрежу, третман
отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из
септичких јама.
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, као комунална делатност
мора да испуњава:
 прописане стандарде и нормативе у погледу здравствене и хигијенске исправности;
 сигурност и заштиту корисника у добијању услуга;
 поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга.
Одвођење атмосферских вода
Члан 67.
Објекти атмосферске канализације за одвод атмосферских вода изграђују се према
техничкој документацији у склопу изградње и уређења јавних и других површина.
Члан 68.
Објекте атмосферске канализације инвестира и гради Општина Пожега, самостално
или у сарадњи са месним заједницама, режијским одборима грађана и слично, и одговорна је
за исправно функционисање. Новоизграђени објекти канализације, преносе се одлуком СО на
управљање ЈКП.
Члан 69.

-

У циљу заштите објеката атмосферске канализације забрањено је:
укључивати отпадне воде у објекте атмосферске канализације,

-

спајање објеката атмосферске канализације са канализационом мрежом.
Услови и начин прикључења на канализациону мрежу
Члан 70.

Корисник се прикључује на канализацију на основу решења о прикључењу које издаје
давалац услуга.
Решењем се одређује карактер прикључка, трајни или привремени.
Саставни део решења су и претходно издати технички услови прикључења и потврда
издата од стране Oпштинске управе општине Пожега о праву на прикључак.
Давалац услуга доноси своје решење најкасније у року од 15 дана од дана подношења
захтева.





Услови за прикључење на канализациону мрежу садрже :
место и начин прикључења
пречник и квалитет прикључне цеви
положај, димензије и начин обраде и тип поклопца првог ревизионог шахта
неопходан квалитет испуштене воде и други услови у складу са овом одлуком и
законском регулативом.
Члан 71.

Решење за прикључење на канализациону мрежу објеката који треба да се граде и за
које је потребна грађевинска дозвола према Закону о планирању и изградњу, добија се кроз
поступак спровођења обједињене процедуре за издавање аката у остваривању права на
изградњу и употребу објекта, у којој је ЈКП "Наш Дом" ималац јавних овлашћења за област
водовода и канализације. Поступак спровођења обједињене процедуре покреће се искључиво
у електронској форми у софтверској апликацији намењеној за обједињену процедуру и
упућује се надлежном органу Општинске Управе Општине Пожега.
Захтев за прикључење на канализациону мрежу се подноси ЈКП "Наш Дом" ван
поступка обједињене процедуре када:
 објекат има грађевинску дозволу или
 објекат је озакоњен или у поступку озакоњења
За случајеве наведене предходном ставу, ради добијања решења за прикључење на
канализациону мрежу, уз захтев за прикључење се подноси:
 грађевинска дозвола или решење надлежне општинске управе о озакоњењу или
потврда да је објекат у поступку озакоњења.
 доказ о праву својине (препис или извод листа непокретности за одговарајућу
парцелу издат од надлежног катастра непокретности)
 потврда о измиреним обавезама од Oпштинске управе општине Пожега
 потврда о плаћеним накнадама за издавање техничких услова и решење о
прикључењу на канализациону мрежу.
Члан 72
Радове на прикључку на канализациону мрежу, изводи корисник услуга по добијеном
решењу за прикључење.
Радове на цевном споју канализационог прикључка и разводне канализационе мреже
изводе се искључиво уз надзор од стране даваоца услуга.
Прикључак на канализациону мрежу може бити изведен само уколико је изведен у

складу са датим условима за прикључење, што ће се констатовати радним налогом који
сачињава давалац услуга у моменту прикључења.
Трошкове прикључења и плаћања накнада за издавање техничких услова и решења о
прикључењу, сноси корисник услуга.
Члан 73.
Корисник услуга који користи воду са сопственог изворишта а испушта је у
канализациону мрежу даваоца услуга дужан је да угради мерни инструмент ради утврђивања
количине испуштене воде.
Члан 74.
Забрањено је повезивање површинске воде са канализационом мрежом.
Забрањено је повезивање објеката корисника услуга који служе за узгој домаћих
животиња са канализационом мрежом.
Члан 75.
Трошкови одржавања канализационе мреже
канализационе мреже падају на терет корисника услуга.

до

прикључног

шахта

уличне

Члан 76.
Трошкови отклањања кварова на канализационој мрежи настали кривицом корисника
услуга, падају на терет корисника услуга.
Члан 77.
Уколико се ванредном контролом утврди одговарајући квалитет испуштене отпадне
воде, трошкове контроле сноси давалац услуга.
Уколико се ванредном контролом утврди неодговарајући квалитет испуштене отпадне
воде трошкови контроле падају на терет корисника услуга.
Члан 78.
Уколико се корисник услуга бави делатношћу која може угрозити квалитет отпадне
воде у јавној канализационој мрежи, дужан је по Закону да врши проверу и пречишћавање
отпадних вода пре пуштања у канализациону мрежу.
Члан 79.
Уколико се ванредном контролом утврди неодговарајући квалитет испуштене отпадне
воде корисника услуга, а корисник услуга одбије редовну или ванредну контролу квалитета
испуштене воде, омета овлашћена лица у вршењу контроле или не достави на увид резултате
испитивања квалитета испуштене воде, овлашћена лица ће донети решење о искључењу
корисника услуга са канализационе мреже.
Искључење са канализационе мреже ће обавити овлашћена лица даваоца услуга.
Трошкове искључења сноси корисник услуга.
Члан 80.
Корисник услуга који је искључен са канализационе мреже по основу члана 74. и
члана 79. ове Одлуке биће поново прикључен, на основу захтева, уз приложени позитиван

извештај овлашћене организације за контролу квалитета отпадне воде.
Трошкове поновног прикључења на канализациону мрежу сноси корисник услуга.
Члан 81.
Ради заштите објеката корисника услуга од повратног дејства фекалних вода
изазваних успорима у уличној канализацији, положај санитарних објеката корисника
(сливника , нужника и сл.) не може бити испод коте поклопца првог шахта на јавној
канализационој мрежи којом управља давалац услуга.
Изузетно се, у случају из претходног става, може одобрити прикључење корисника
услуга уколико су пројектовани и уграђени заштитни уређаји. Заштитне уређаје уграђује
корисник услуга и исти су саставни део унутрашње канализације.
У случају да дође до штете на објекту корисника услуга код којих је положај
санитарних објеката испод коте поклопца првог шахта на јавној канализационој мрежи којом
управља давалац услуга, штету сноси корисник који је тражио овакву врсту прикључења,
уколико није изградио прикључак у складу са пројектом и издатим условима.
Члан 82.
За штету насталу изливањем канализације, а због ненаменског коришћења
унутрашњих инсталација или физичке везе површинске воде корисника услуга са
канализационом мрежом, не одговара давалац услуга.
Члан 83.
Корисник услуга је дужан да о сваком квару на прикључку одмах обавести даваоца
услуга и то непосредно, писмено, телефоном или на други начин, одмах по уочавању квара.
Отклањање кварова на прикључцима врши се одмах, а уколико има више пријављених
кварова по приоритету који одређује давалац услуге.
Отклањање кварова мора се вршити без прекида, а по могућности у време када се
најмање ремети редовно снабдевање осталих корисника услуга.
Члан 84.
Ради обезбеђивања услова за коришћење и одржавање објеката и уређаја који служе за
одвођење и прераду отпадних вода давалац услуга има право и обавезу да предузме потребне
мере за заштиту тих објеката приликом њиховог коришћења, укључујући и право преласка
преко туђе непокретности и извођење нужних радова.
Давалац услуга одговара за штету која настане извођењем радова.





Члан 85.
Корисник услуга канализације обавезан је да:
омогући приступ до првог ревизионог шахта овлашћеним лицима даваоца услуга
пријави квар на прикључку одмах по уочавању
не дозволи продирање атмосферских вода са својих објеката или парцела у
канализациону мрежу природним током или повезивањем
Члан 86.

Забрањено је:
1. коришћење канализације самовласним прикључењем објеката и инсталација на
канализациону мрежу даваоца услуга, без одобрења даваоца услуга.
2. садити засаде који могу угрозити цевовод или градити објекте над канализационом

мрежом
3. вршити оштећење канализационе мреже и других објеката јавне канализационе мреже
на било који начин депоновати грађевински или други матереијал, паркирати возила
или на други начин спречавати приступ канализационим шахтама.
Члан 87.
Давалац услуга ће донети решење за искључење код неовлашћеног коришћења јавне
канализационе мреже и такве кориснике услуга ће искључити са мреже.
Трошкови искључења се утврђују према ценовнику даваоца услуга и падају на терет
корисника услуга који се бесправно прикључио.
Члан 88.
Давалац услуга је дужан да радове на јавној канализационој мрежи организује тако да
ометање учесника буде најмање могуће.
Давалац услуга је дужан да приликом интервенције на канализационој мрежи место
интервенције обезбеди одговарајућим саобраћајним знацима и тракама упозорења.
Члан 89.
Изграђени објекти за одвођење отпадних вода од стране других инвеститора (месна
заједница, режијски одбори, Oпштинске управе општине Пожега, друга правна лица) који се
прикључују на јавну канализациону мрежу предају се на коришћење даваоцу услуга.
Изграђени објекти из претходног става морају испуњавати техничке и друге услове
прописане Законом на основу којих се могу несметано користити код даваоца услуга.
Уколико други инвеститор гради објекте за одвођење отпадних вода а који ће се
повезати са мрежом даваоца услуга, дужни су да обезбеде стални технички надзор, од стране
даваоца услуге, у складу са Законом, а трошкови надзора падају на терет инвеститора.
Члан 90.
Објекти за одвођење отпадних вода преносе се одлуком СО на управљање и
коришћење даваоцу услуга по претходном прибављању употребне дозволе коју издаје
надлежни орган.
.
Септичке јаме
Члан 91.
Тамо где није изграђена јавна канализациона мрежа, нити постоје услови за
прикључење на исту, морају се изградити септичке јаме у свему према важећем Закону о
планирању и изградњи и техничко - санитарним прописима и нормама.
У насељима и деловима насеља у којима је изграђена канализациона мрежа не може се
одобрити изградња пољских WC-a и септичкихј ама, а постојећи се морају уклонити на
основу решења општинске управе.
Члан 92.
Септичке јаме се морају редовно чистити чим се напуне 30 центиметара испод
површине плоче, а у време и на начин да се њиховим чишћењем не загађује животна средина.
Место упрљано око септичких јама и других објеката који испуштају фекалије и друге
отпадне течности морају се одмах очистиити и дезинфиковати.
Забрањено је испуштање фекалија и других отпадних вода из септичких јама и других
објеката који испуштају фекалије или друге отпадне течности у канале, реке, путеве, улице,
друге јавне површине и суседне парцеле.

Члан 93.
Корисник кућне канализационе мреже се мора прикључити на јавну канализациону
мрежу ако нису од ње удаљени више од 200 метара и уколико постоје технички услови.
Кориснику услуга не може се одобрити прикључење на јавну канализациону мрежу
уколико не дезинфикује и санира индивидуалну септичку јаму.
Корисник је дужан да даваоцу услуга достави записник општинске управе о
извршеним радњама на санирању септичке јаме.
Одржавање јавних WC-а
Члан 94.
Под јавним WC-ом у смислу ове Одлуке подразумева се WC изграђен на јавној
површини и намењен за употребу као и привремени мобилни WC.
Члан 95.
Јавни WC-и се постављају на зеленим и рекреационим површинама и на јавним
површинама у општој употреби.
Члан 96.
Јавним WC-има изграђеним на јавним површинама управљају и о њиховом одржавању
се старају предузећа односно предузетници којима се ова делатност повери у складу са
Законом и овом Одлуком.
Члан 97.
Јавни WC-и се морају градити тако да се обезбеде потпуни санитарно - хигијенски
услови.
Члан 98.
Предузећа, односно предузетници за коришћење јавног WC-а могу наплаћивати
прописану накнаду.
Члан 99.

-

Уциљу заштите јавних WC-а забрањено је:
оштећивати на било који начин уређаје и опрему WC-а,
бацати отпатке и на било који други начин загађивати простор WC-а.

3.НАДЗОР
Члан 100.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши општинска управа
преко комуналног инспектора
У обављању послова из става 1. Овог члана комунални инспектор има овлашћење да

предузима законом и овом одлуком прописане мере.
Надзор над радом вршиоца комуналне услуге врши Општинска управа
4. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 100.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се ЈКП ако :
1) кориснику услуга не обезбеди континуирану испоруку, довољан притисак и количину
здравствено и хигијенско исправне воде за пиће ( чл. 5 одлуке );
2) не предузме неопходне мере у случају опште несташице воде ( чл. 58. одлуке );
3) не стара се о објектима јавног водовода и канализације и не одржава их у исправном стању
( чл. 16 и чл. 89 одлуке );
4) не отклони кварове у одређеном року на објектима јавног водовода и канализације
( чл. 33 и чл 83 одлуке );
Новчаном казном у износу од 12.500,00 до 25.000,00 динара казниће се одговорно лице
у правном лицу за прекршај из претходног става овог члана.
Члан 101.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се правно лице ако:
1) изводи радове на јавној водоводној и канализационој мрежи без одобрења ЈКП
2) без одобрења ЈКП изврши прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу ( чл. 8
и чл. 70 одлуке );
3) изврши спајање физичком везом јавне водоводне мреже и мреже било ког другог
изворишта воде ( чл. 25 одлуке );
4) користи воду са сопственог изворишта, испушта у јавну канализациону мрежу,а не угради
мерни инструмент ради мерења количине испуштене воде ( чл. 73 одлуке );
5) поступи противно одредбама чл. 28 и чл. 86 одлуке;
6) забрани приступ водомеру приликом очитавања и контроле потрошње воде, искључења са
јавне водоводне мреже или било које друге интервенције на јавној водоводној мрежи
Новчаном казном у износу од 12.500,00 до 25.000,00 динара казниће се одговорно лице у
правном лицу за прекршај из претходног става овог члана.
Члан 102
Новчаном казном у износу од 25.000,00 до 250.000,00 динара казниће се предузетник
ако :
1) изводи радове на јавној водоводној и канализационој мрежи без одобрења ЈКП
2) без одобрења ЈКП изврши прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу
( чл. 8 и чл. 70 одлуке );
3) изврши спајање физичком везом јавне водоводне мреже и мреже било ког другог
изворишта воде ( чл. 25 одлуке );
4) користи воду са сопственог изворишта, испушта у јавну канализациону мрежу,а не угради
мерни инструмент ради мерења количине испуштене воде ( чл. 73 одлуке );
5) поступи противно одредбама чл. 28 и чл. 86 одлуке;
6) забрани приступ водомеру приликом очитавања и контроле потрошње воде, искључења са
јавне водоводне мреже или било које друге интервенције на јавној водоводној мрежи

Члан 103
Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 25.000,00 динара казниће се грађанин ако :
1) изводи радове на јавној водоводној и канализационој мрежи без одобрења ЈКП
2) без одобрења ЈКП изврши прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу
( чл. 8 и чл. 70 одлуке );
3) изврши спајање физичком везом јавне водоводне мреже и мреже било ког другог
изворишта воде ( чл. 25 одлуке );
4) користи воду са сопственог изворишта, испушта у јавну канализациону мрежу,а не угради
мерни инструмент ради мерења количине испуштене воде ( чл. 73 одлуке );
5) поступи противно одредбама чл. 28 и чл. 86 одлуке;
6) забрани приступ водомеру приликом очитавања и контроле потрошње воде, искључења са
јавне водоводне мреже или било које друге интервенције на јавној водоводној мрежи;
7) изврши повезивање објеката који служе за узгој домаћих животиња са јавном
канализационом мрежом ( чл. 74 одлуке ),
8) поступи противно одредбама чл.93 одлуке
III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 104.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о водоводу и канализацији
(„Службени лист општине Пожега“ бр. 8/97).
Република Србија
Општина Пожега
Скупштина општине
01 број___________, ________2020. године
ПОЖЕГА
Председник Скупштине

НАЦРТ ОДЛУКЕ

На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самуправе („Сл.гласник РС“ бр.
62/06, 47/11, 93/12, 93/13, 83/16, 104/16 – др.закон, 95/18- др. закон и усклађени динарски
износи – 99/13, 125/14, 95/15, 91/16 и 96/16), члана 71 став 2 и члан 73 став 1 Закона о
угоститељству („ Службени гласник РС“ број 17/19), а у вези са чланом 5 Уредбе о висини
и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које
пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском
туристичком домаћинству, као и и начин и рокови плаћања („Службени гласник РС“
47/2019 и 51/2019) и члана 58 и 61 Статута општине Пожега („Службени лист општине
Пожега“ број 1/19), Скупштина општине Пожеге на седници одржаној
дана_________.2020.године, донела је

ОД ЛУКУ
БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1
Овом одлуком уводи се боравишна такса коју плаћа корисник услуге смештаја
који ван свог места пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за
смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и
супраструктуре на територији општине Пожега.
Врсте угоститељских објеката за смештај су: хотел и подврсте хотела, мотел,
туристичко насеље и подврста туристичког насеља, пансион, камп, кампиралиште, хостел,
- преноћиште, коначиште, ботел, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство,
ловачка вила, ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, као и други објекти за
пружање услуга смештаја.
Угоститељски објекти за смештај врстe хотела и подврсте хотела, мотела,
туристичких насеља и подврста туристичког насеља, пансиона, кампова и кампиралишта
категоришу се у складу са стандардима прописаним за поједине врсте тих објеката и
попосебним стандардима за специјализацију, сагласно закону, дужни су да пре
отпочињања обављања угоститељске делатности прибави решење о категоризацији од
надлежног Министраства.
Угоститељски објекти за смештај врсте кућа, апартмана, соба и сеска туристичка
домаћинства категоришу се у складу са стандардима прописаним за поједине врсте тих
објеката, сагласно закону, дужни су да пре отпочињања обављања угоститељске
делатности прибави решење о категоризацији од надлежног органа Општинске управе
Пожега.

Боравишна такса за кaтегоризоване угоститељске објекте од стране надлежног
Министраства
Члан 2
Боравишну таксу плаћа корисник услуге за сваки дан боравка у угоститељском
објекту за смештај и износу од 50,00 динара.
Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује субјект који пружа
услуге смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја).
Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја.
Давалац смештаја дужан је у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ
боравишне таксе.
Члан 3
Давалац смештаја из члана 2 ове одлуке, средства од наплаћене боравишне таксе
уплаћује на прописани рачун јавних прихода, до петог у месецу за претходни месец.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати
износ ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана утврђене
обавезе.
Ослобођења од плаћања таксе
Члан 4
Боравишну таксу не плаћају:
1) деца до седам година старости;
2) лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију
од стане надлежне лекарске комисије;
3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од
прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и
неуромишићних обољења, параплегијев и квадрипеглије, церебалне и дечије парализе и
мултипле склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац наведених особа;

4) ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради
извођења спортско–рекреативних и других активности по програму министарства
надлежног за послове просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском
објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са наставним планом
образовне установе, као иучесници републичких и регионалних такмичења у знању и
вештинама;
5) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени
плаћањатаксе;
6) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година стрости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су
испуњени услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне
установе, упут лекарске комисије и др.).

Бораввишна такса за категоризоване угоститељские објекте од стране надлежноог
органа Општинске управе општине Пожега
Члан 5
Боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице (у даљем тексту: физичко
лице), поседује решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима домаће
радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству у објектима
смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних лежајева и у објектима сеоског
туристичког домаћинства на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање
до укупно 20 камп парцела, сагласно закону којим се уређује угоститељство.
Члан 6
Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном годишњем износу, у складу са
актом Владе Републике Србије, којим се утврђују ближи услови и начин утврђивања
госишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угостутељске смештаја у
објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови
плаћања.
Члан 7
Годишњи износ боравишне таксе, утврђује решењем Општинска управа општине
Пожега, Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода, на основу правноснажног
решења о категоризацији угоститељског објекта, које је донео надлежни орган Општинске
управе општине Пожега.
Надлежни орган Општинске управе општине Пожега, је у обавези да један
примерак правноснажног решења о категоризацији угоститељског објекта достави

Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода, Општинске управе општине Пожега,
са следећим подацима:
- име и презиме физичког лица обвезника боравишне таксе из става 1. овог члана, ЈМБГ,
адреса становања (општина, улица, кућни број),
- општина, улица, кућни број и број смеш6ајне јединице,
- ознака категорије, број индивидуалних лежајева и број камп парцела у смештајној
јединици,
- период за који се утврђује боравишна такса,
- доказ о пријему решења,
- клаузула са датумом правноснажности решења о категоризацији.
Члан 8
Средства од наплаћене боравишне таксе на територији општине Пожега приход су
буџета општине Пожега.
Члан 9
У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застрелости,
наплате и принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна камте и осталог што није
предвиђено овом одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески
поступак и пореска администрација, ако законом којим се уређује област угоститељства
није другачије одређено.
Члан 10
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине
Лучани“, а примењује се од-----------------. године.
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ПРЕДСЕДНИК

Обазложење
Правни основ доношења ове одлуке јеста Закон о финансирању локалне
самоуправе („ Сл. гласник РС“, број 62/2006...86/2019) и Закон о угоститељству („ Сл.
гласник РС“, број 17/2019).
Наиме, одредбама члана 7 Закона о финансирању локалне самоуправе („ Сл.
гласник РС“, број 62/2006...86/2019) предвиђено је да скупштина јединице локалне
самоуправе својом одлуком утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила за
одређивање висине локалних такса и накнада, у поступку утврђивања буџета за наредну
годину.
Одредбама члана 19 истог закона предвиђено је да јединица локалне самоуправе
својим актом уводи боравишну таксу, у складу са законом који уређује туризам.
Чланом 71 Закона о угоститељству („ Сл. гласник РС“, број 17/2019) прописано да
изузетно боравишну таксу плаћа угоститељ, који каофизичко лице пружа услуге смештаја
у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству. Ставом 2 истог члана
прописано је да боравишну таксу физичко лице плаћа у утврђеном годишњем износу на
прописан начин.
Одредбама члана 73 став 1 Закона о угоститељству предвиђено је да јединица
локалне самоуправе утврђује висину боравишне таксе на њеној територији у зависности
од категорије туристичког места или у различитој висини по деловима општине односно
града у зависности од изграђености комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре.

Предлагач
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода
Руководилац одељења
Љиљана Вајовић

ПРЕДЛОГ
Комисија за називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова
насељених места на територији општине Пожега Скупштине општине Пожега, као
надлежни предлагач, утврдила је Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и засеока
на територији општине Пожега и исти доставља Министарству за државну управу и
локалну самоуправу на претходну сагласност. Након добијања сагласности, Скупштина
општине Пожега ће донети Одлуку о утврђивању назива улица и засеока на територији
општине Пожега, у следећем тексту:
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016- други закон и 47/2018), члана 181. став 1.
Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13,
15/15 – УС, 96/15 и 47/17- аутентично тумачење), члана 9. Уредбе о адресном регистру
(„Службени гласник РС“, број 63/17) и члана 11. и 113. Статута општине Пожега
(„Службени лист општине Пожега“, број 1/2019) уз прибављену сагласност
Министарства државне управе и локалне самоуправе број ______ од ______,
Скупштина општине Пожега на седници одржаној дана _________, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Члан 1.
Овом Oдлуком утврђују се називи улица и засеока на територији општине
Пожега.
Члан 2.
Број насељених места на територији општине Пожега за која се овом Одлуком
утврђује назив износи 42, број улица на територији општине Пожега за које се овом
Одлуком утвђује назив износи 659, број засеока на територији општине Пожега за које
се овом Одлуком утвђује назив износи 127 и број продужетака за које се овом Одлуком
утврђује назив износи 24.
I Утврђују се називи улица за насељено место БАКИОНИЦА и то:
1. Улицa која почиње од границе са насељеним местом Пожега, од КП 1439/2,
поред КП 1433/14, сече КП 1439/2 и завршава се на КП 1439/2, поред КП
1439/1 у КО Бакионица, одређује се назив: УЛИЦА ВЕЛИБОРА
ТРЕБИЊЦА.
2. Улица која почиње од границе са насељеним местом Пожега, од КП 1822/1 у
КО Пожега, поред КП 1433/3 у КО Бакионица, пролази дуж КП 1822/1, КП
1822/2 у КО Бакионица и завршава се на КП 1435 у КО Бакионица, између
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КП 1434/1 у КО Бакионица и КП 1822/2 у КО Бакионица, одређује се назив:
УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА.
3. Улица која почиње од границе са насељеним место Пожега, од КП 1407 у КО
Пожега, поред КП 1283/2 у КО Бакионица, пролази дуж КП 1407 и завршава
се на КП 1407, поред КП 1280/2 у КО Бакионица, одређује се назив: УЛИЦА
ЛАЗАРА ОБРЕНОВИЋА
Напомена: Наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
4. Улица која почиње од границе са насељеним местом Пожега, од КП 1821/2 у
КО Пожега, поред КП 1280/2 у КО Бакионица, пролази дуж целе КП 1821/3 у
КО Бакионица и завршава се на КП 1821/3, измењу КП 1261 у КО Бакионица
и КП 1237 у КО Бакионица, одређује се назив: УЛИЦА БРАЋЕ ЈУГОВИЋА
Напомена: Наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
5. Улица која почиње одгранице са насељеним местом Пожега, од КП 1817/7,
између КП 1240 и КП 1236, пролази дуж КП 1817/7, пролази дуж целе КП
266, пролази дуж КП 1817/9 и завршава се на КП 1817/9, између КП 251 и КП
194 у КО Бакионица, одређује се назив: УЛИЦА БАКИОНИЧКА
Напомена: Наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
6. Улица која почиње од предложене улице број 5, од КП 1126, између КП
1092/1 и КП 1145/1, пролази дуж целе КП 1126, сече КП 1145/4, КП 1125/2,
КП 1122 и завршава се на Кп 1122, између КП 1108/1 и КП 1119 у КО
Бакионица, одређује се назив: УЛИЦА ПЛАНИНАРСКА.
7. Улица која почиње од границе са насељеним место Пожега, од КП 1223/9,
сече КП 1223/9, пролази дуж целе КП 1223/10, сече КП 1223/2, КП 1210/1 и
завршава се између КП 1192/3 и КП 1194/3 у КО Бакионица, одређује се
назив: УЛИЦА БАЊИЧКИХ ЖРТАВА.
8. Улица која почиње од границе са насељеним местом Пожега, од КП 1840/2,
поред КП 1072, пролази дуж целе КП 1840/2 и завршава се на КП 1840/2,
између КП 1043/3 и КП 1047 у КО Бакионица, одређује се назив: УЛИЦА
НИЋИФОРА МАКСИМОВИЋА
Напомена: Наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
9. Улица која почиње од границе са насељеним местом Пожега, од КП 1819/2 у
КО Пожега, поред КП 1025/2 у КО Бакионица, пролази дуж КП 1819/2, КП
1819/3 у КО Бакионица и завршава се на КП 1819/3, између КП 302 у КО
Бакионица и КП 360 у КО Бакионица, одређује се назив: УЛИЦА БАНА
МИЛУТИНА
Напомена: Наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
10. Улица која почиње од границе са насељеним местом Пожега, од КП 982/11,
између КП 982/3 и КП 982/2, прати део КП 982/11, сече КП 978/1, пролази
дуж КП 716/1, КП 1890, пролази дуж целе КП 694/3 и завршава се на КП
694/3, између КП 693/2 и КП 694/2 у КО Бакионица, одређује се назив:
УЛИЦА ДРАГАЧЕВСКА
Напомена: Наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
11. Улица која почиње од границе са насељеним местом Пожега, од КП 1820/6,
између КП 956/1 и КП 778/1, пролази дуж целе КП 1820/6, КП 628/2, КП
627/2 и завршава се на КП 627/2, између КП 627/1 и КП 1820/3 у КО
Бакионица, одређује се назив: УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
Напомена: Наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
12. Улица почиње на граници са насељеним местом Глумач, од КП 1829/3 у КО
Бакионица, поред КП 627/1 у КО Бакионица, пролази дуж КП 1829/3,
пролази дуж целе КП 547/3 у КО Бакионица, пролази дуж КП 1829/1 у КО
2

Бакионица, сече КП 163/1 у КО Глумач, пролази дуж целе КП 172/2 у КО
Глумач и завршава се на КП 172/2, поред КП 34 у КО Бакионица, одређује се
назив: УЛИЦА ПОЖЕШКА.
13. Улица почиње од предложене улице број 12, од КП 569, између КП 561/2 и
КП 577/2, пролази дуж целе КП 569, прати део КП 1818, сече КП 617/2, КП
623/4 и завршава се између КП 622/2 и КП 622/1 у КО Бакионица, одређује се
назив: УЛИЦА ВОЈИСЛАВА А. САВИЋА.
14. Улица почиње од предложене улице број 12, од КП 539, између КП 522/3 и
КП 540/1, пролази дуж целе КП 539, сече КП 531/4 и завршава се између КП
529/1 и КП 530 у КО Бакионица, одређује се назив: УЛИЦА СТРМАЧКА.
II Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ВЕЛИКА ЈЕЖЕВИЦА и
то:
1. Улица почиње на граници са насељеним местом Дражиновићи, од кп 303 у
КО Дражиновићи, поред кп 314/2 у КО Дражиновићи, пролази дуж кп 303 у
КО Дражиновићи, кп 1229, кп 1225 и кп 1235 и завршава се код кп 102/1, код
границе са насељеним местом Душковци, у КО Велика Јежевица, одређује се
назив: УЛИЦА ДИВЧИБАРСКА.
Напомена: Промена елабората, улици број 1 се додаје део улице број 2 у
насељеном месту Велика Јежевица.
2. Улица почиње између кп 940/2 и кп 851/9, простире се дуж кп 1229 и кп 1239
и завршава се код кп 871, све у КО Велика Јежевица, одређује се назив:
УЛИЦА СВЕТОЗАРА ЛАЗОВИЋА ГОНГА.
Напомена: Промена елабората, остатак улице број 2 у насељеном месту
Велика Јежевица.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 870/1, између кп 854 и кп
648, пролази дуж кп 870/1, пролази дуж целе кп 654/2, кп 659/1, кп 424,
пролази дуж кп 1236 и завршава се на кп 1236, поред кп 351 у КО Велика
Јежевица, одређује се назив: УЛИЦА МУШИЋКИ ПУТ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту Мушићи,
општина Косјерић и носи исти назив у оба насељена места. Назив преузет из
Одлуке о допуни Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и заселака на
територији општине Косјерић од 27.02.2019. године.
4. Улица почиње на граници са насељеним местом Мушићи, од предложене
Улице бр. 3, од кп 1236, поред кп 404, пролази дуж кп 1228, сече кп 625, кп
617, кп 613 и завршава се на кп 613 у КО Велика Јежевица, одређује се назив:
УЛИЦА ЈЕЗЕРА.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 476, између кп 470 и кп 445,
пролази дуж целе кп 476 и завршава се на кп 476, између кп 325/2 и кп 327 у
КО Велика Јежевица, одређује се назив: УЛИЦА ЂУРИЋА СТРАНА.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1224, између кп 103 и кп
219, пролази дуж кп 1224 и завршава се на кп 1224, између кп 20 и кп 48/2 у
КО Велика Јежевица, одређује се назив: УЛИЦА ГОРЊЕ БАШЧИНЕ.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1224, између кп 171/2 и кп
255/2, пролази дуж кп 1224, кп 45 и завршава се на кп 45, између кп 14 и кп
29 у КО Велика Јежевица, одређује се назив: УЛИЦА БАШЧИНЕ.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1226, између кп 255/1 и кп
495/1, пролази дуж кп 1226, кп 296, сече кп 301/2, кп 300, кп 107 и завршава
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се на кп 107, поред кп 106 у КО Велика Јежевица, одређује се назив: УЛИЦА
ДОЊЕ БАШЧИНЕ.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 10, од кп 1241, поред кп 1116,
пролази дуж кп 1241, кп 759, пролази дуж целе кп 1231 и завршава се на кп
1231, између кп 1113 и кп 1082 у КО Велика Јежевица, одређује се назив:
УЛИЦА ЈЕЖЕВАЧКА.
10. Улица почиње на граници са насељеним местом Мала Јежевица, од кп 1241,
поред кп 1128, пролази дуж кп 1241, кп 1232, пролази дуж целе кп 1233, кп
1244 и завршава се на кп 1244, поред кп 1190 у КО Велика Јежевица,
одређује се назив: УЛИЦА ЈЕЛАВ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту Мађер и
носи исти назив у оба насељена места.
11. Улица почиње на граници са насељеним местом Мала Јежевица, од
предложене Улице бр. 9, од кп 1241, поред кп 771, пролази дуж кп 1241 и
завршава се на кп 1241, поред кп 754 у КО Велика Јежевица, одређује се
назив: УЛИЦА СОКАК.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази на кп 34, кп 44/1 и кп 44/2 у КО Велика
Јежевица, одређује се назив: ЗАСЕОК БАЈЕВАЦ.
III Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ВИСИБАБА и то:
1. Улица почиње од кп 2124/2, између кп 190/2 и кп 469/2, пролази дуж целе кп
2124/2, кп 2137 и заврашва се на кп 2137, поред кп 459 у КО Висибаба,
одређује се назив: УЛИЦА ЗДРАВЧИЋКИ ПУТ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту Радовци и
улицом број 1 у насељеном месту Здравчићи. Носи исти назив у наведеним
насељеним местима.
2. Улица почиње од улице Миодрага Јоксовића у насељеном месту Пожега, од
кп 2925, поред кп 477 у КО Висибаба, пролази дуж кп 2925, пролази дуж
целе кп 2127/1 у КО Висибаба, пролази дуж кп 2138 у КО Висибаба, пролази
дуж целе кп 2139 у КО Висибаба, кп 2140 у КО Висибаба и заврашва се на кп
2140, поред кп 996 у КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА ПОЖЕШКА.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 597, између кп 594/2 и кп
595, пролази дуж целе кп 597, пролази између кп 870/3 и кп 888, сече кп
871/1 и кп завршава се на кп 871/1, поред кп 880 у КО Висибаба, одређује се
назив: УЛИЦА РАСПУТНИЦА.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 983, између кп 963/2 и кп
984/2, пролази дуж кп 983 и завршава се на кп 983, између кп 1000/1 и кп
994/6 у КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА ЛИСНИК.
5. Улица почиње од границе са насељеним местом Пожега, од кп 2126/8, између
кп 795 и кп 802/2, пролази дуж целе кп 2126/8 и завршава се на кп 2126/8,
између кп 1010 и кп 1015/1 у КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА
ВИДОСАВА А. МАРЈАНОВИЋА.
Напомена: Продужетак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 2130, између кп 901 и кп
1379, пролази дуж кп 2130 и заврашва се на кп 2130, између кп 1421 и кп
1044/2 у КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА РАДУЛОВИНА.
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7. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 2128, поред кп 802/2,
пролази дуж целе кп 2128 и завршава се на кп 2128, између кп 1054 и кп 1362
у КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА СТАРЦА МИЛИЈЕ
МОРАЧАНИНА.
8. Улица се укида и прелази у засеок број 1 – промена елабората.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 1345, између кп 1304 и кп
1348, пролази дуж целе кп 1345, прати део кп 1328/5, сече кп 1329/1, пролази
дуж целе кп 1327/2 и завршава се на кп 1327/2, између кп 1329/3 и кп 1327/1
у КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА ЦРКВИНА.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 2129/3, између кп 1287 и кп
1303, пролази дуж целе кп 2129/3, кп 2129/1 и завршава се на кп 2129/1,
између кп 1455/2 и кп 1492/1 у КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА
ДОЊЕ ШЕВАРИЦЕ.
11. Улица почиње од границе са насељеним местом Пожега, од кп 2125/4, између
кп 1150/5 и кп 356/2, пролази дуж целе кп 2125/4 и завршава се на кп 2125/4,
између кп 1526/8 и кп 1452/1 у КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА
ПОЖЕШКИХ БОРАЦА (1991-1999).
12. Улица почиње од предложене Улице бр. 11, од кп 356/15, између кп 356/1 и
кп 849/1, пролази дуж целе кп 356/15, сече кп 355/2, пролази дуж целе кп
843/9 и завршава се на кп 843/9, између кп 843/5 и кп 843/4 у КО Висибаба,
одређује се назив: УЛИЦА КРЧЕВИНА.
13. Улица почиње од предложене Улице бр. 11, од кп 852/8, између кп 850 и кп
851/4, пролази дуж целе кп 852/8 и завршава се на кп 852/8, између кп 852/7 и
кп 852/10 у КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА ТОДОРА
МАРЈАНОВИЋА.
14. Улица почиње од предложене Улице бр. 11, од кп 1121, између кп 855/6 и кп
1138/9, пролази дуж целе кп 1121 и завршава се на кп 1121, између кп 1124 и
кп 1243 у КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА ИЛЧЕВИНА.
15. Улица почиње од предложене Улице бр. 11, од кп 2131, између кп 1139/6 и
кп 1200, пролази дуж кп 2131 и завршава се на кп 2131, између кп 1189/5 и
кп 1210/4 у КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА ВЕСОВИНА.
16. Улица почиње од предложене Улице бр. 11, од кп 1520, између кп 1496/3 и
кп 1507, пролази дуж целе кп 1520, пролази дуж кп 2132/1 и завршава се на
кп 2132/1, између кп 1636/4 и кп 1955 у КО Висибаба, одређује се назив:
УЛИЦА ЈОВИНО БРДО.
17. Улица почиње од улице Шумадијска из насељеног места Пожега, од кп
1662/1, поред кп 1665/1, прати део кп 1662/1 и завршава се на кп 1662/1,
поред кп 1665/2 у КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА ШУМАДИЈСКА.
Напомена: Наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
18. Улица почиње од предложене улице број 19 Шљивак, од кп 1674/9 у КО
Висибаба, поред кп 1675 у КО Висибаба, сече кп 1674/9, кп 3420 у КО
Пожега, кп 3419 у КО Пожега, кп 3418 у КО Пожега, кп 3417 у КО Пожега и
завршава се на кп 3417, поред кп 1161/2 у КО Висибаба, одређује се назив:
УЛИЦА ЈОСИФА ЈОСА УГОЧИ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 14 у насељеном месту Пожега и
носи исти назив у оба насељена места.
19. Улица почиње од кп 3447 у КО Пожега, поред кп 1675 у КО Висибаба,
пролази дуж кп 3447, пролази дуж целе кп 2133 у КО Висибаба и завршава се
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на кп 2133, између кп 1897/2 у КО Висибаба и кп 1980/1 у КО Висибаба,
одређује се назив: УЛИЦА ШЉИВАК.
20. Улица почиње од предложене Улице бр. 19, од кп 2133, поред кп 1872/3,
пролази дуж кп 2133 и завршава се на кп 2133, поред кп 1872/12 у КО
Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА ДР МИЛИВОЈА САРВАНА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 15 у насељеном месту Пожега и
носи исти назив у оба насељена места.
21. Улица почиње од границе са насељеним местом Пожега, од кп 2123/4, поред
кп 1860, пролази дуж целе кп 2123/4 и завршава се на кп 2123/4, између кп
1989/2 и кп 1983/1 у КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА
ВИСИБАБСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 15 у насељеном месту Расна и
носи исти назив у оба насељена места.
22. Улица почиње од границе са насељеним местом Пожега, од кп 1842/8, између
кп 1842/7 и кп 1842/2, пролази дуж кп 1842/8 и завршава се на кп 1842/8,
између кп 1842/11 и кп 1842/3 у КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА
ЦЕРСКА.
Напомена: Наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
23. Улица почиње од предложене Улице бр. 21, од кп 1911, између кп 1880/2 и
кп 1910, пролази дуж целе кп 1911, прати део кп 1885/1 и завршава се на кп
1885/1, између кп 1886/1 и кп 1886/11 у КО Висибаба, одређује се назив:
УЛИЦА БУДИМИРА МИЛУТИНОВИЋА.
24. Улица се укида и прелази у засеок број 2 – промена елабората.
25. Улица почиње на граници са насељеним местом Расна, између кп 2019 у КО
Висибаба и кп 886 у КО Расна, пролази између кп 2019 у КО Висибаба и кп
886 у КО Расна и завршава се између кп 2019 у КО Висибаба и кп 886 у КО
Расна, одређује се назив: УЛИЦА ШКОЛСКА.
26. Улица почиње на граници са насељеним местом Узићи, од кп 2141/2, поред
кп 996, пролази дуж целе кп 2141/2, кп 1527/4, кп 2144/2 и завршава се на кп
2144/2, поред кп 1988 у КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА
ШЕВАРИЦЕ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 18 у насељеном месту Расна и
улицом број 6 у насељеном месту Узићи. Носи исти назив у наведеним
насељеним местима.
Засеок бр. 1 – Засеоку који се простире преко и између кп. 1347, кп 1341. кп
1337 и кп 1372 у КО Висибаба, одређује се назив: ЗАСЕОК СЛОВИЋИ.
Засеок бр. 2 – Засеоку који се простире преко и између кп. 1970/10, 1970/12
1970/15 и кп 1970/3 у КО Висибаба одређује се назив: ЗАСЕОК
РАДОСАВЉЕВИЋИ.
IV Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ВРАЊАНИ и то:
1. Улица почиње од кп 511/2, између кп 511/3 и кп 511/1, сече кп 452, кп 449/2,
пролази дуж кп 1187, сече кп 115, пролази дуж целе кп 164 и завршава се на
кп 164, између кп 148 и кп 101 у КО Врањани, одређује се назив: УЛИЦА
БЈЕЛИШКА.
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2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 500/2, између кп 235/4 и кп
430, пролази дуж целе кп 500/2 и завршава се на кп 500/2, између кп 486/1 и
кп 867/1 у КО Врањани, одређује се назив: УЛИЦА ЦРКВЕНА.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 530, између кп 796 и кп
514/2, пролази дуж кп 530, кп 843 и завршава се на кп 843, између кп 486/1 и
кп 865/2 у КО Врањани, одређује се назив: УЛИЦА ХАЈДУКА ЧУПА.
4. Улица се укида и прелази у засеок број 1 – промена елабората.
5. Улица почиње од кп 640, између кп 533 и кп 511/1, пролази дуж кп 640, кп
1189, пролази дуж целе кп 1132 и завршава се на кп 1132, између кп 1129/1 и
кп 1133 у КО Врањани, одређује се назив: УЛИЦА СРЕТЕНА
ЛАЗАРЕВИЋА.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 793, између кп 745 и кп
761/3, пролази дуж целе кп 793 и завршава се на кп 793, између кп 733 и кп
748 у КО Врањани, одређује се назив: УЛИЦА РАДОЈА ДАМЈАНОВОГ.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 717, између кп 687/5 и кп
1178/4, пролази дуж целе кп 717 и завршава се на кп 717, између кп 714/4 и
кп 1186/2 у КО Врањани, одређује се назив: УЛИЦА ЛУЖНИЧКА.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 789, између кп 787/1 и кп
923, пролази дуж кп 789, кп 934, кп 995 и завршава се на кп 995, између кп
973 и кп 1003 у КО Врањани, одређује се назив: УЛИЦА ТОМИНА.
9. Улица се укида и прелази у засеок број 2 – промена елабората.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 1190, између кп 926/1 и кп
1122, пролази дуж целе кп 1190 и завршава се на кп 1190, између кп 1003 и
кп 64/1 у КО Врањани, одређује се назив: УЛИЦА ВРАЊАНСКА.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 10, од кп 995, између кп 973 и кп
64/1, пролази дуж кп 995, кп 72/1, кп 98, сече кп 41/2, кп 39, пролази дуж кп
37 и завршава се на кп 37, између кп 30 и кп 29 у КО Врањани, одређује се
назив: УЛИЦА ГРУЈИЧИЋА ЧЕСМА.
Засеок бр. 1 – Засеоку који се простире преко и између кп 799, 812, 813/1,
820/1, 853/4, 852/2, 849, 834 и кп 821/1 у КО Врањани, одређује се назив:
ЗАСЕОК ПЕТРОНИЈЕВИЋИ.
Засеок бр. 2 – Засеоку који се простире преко и између кп 757/3, 758, 769 и кп
768 у КО Врањани, одређује се назив: ЗАСЕОК МАРИЋИ.
V Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ГЛУМАЧ и то:
1. Улица почиње од насељеног места Пожега, између кп 2085/3 и 1919,
простире се дуж кп 2678/2 и завршава се између кп 524 и 520/1, код границе
са насељеним местом Отањ, све у КО Глумач, одређује се назив: УЛИЦА
КОСЈЕРСКА.
Напомена: Ово је опис нове улице број 1 у насељеном месту Глумач (добија
се спајањем улице број 1 и улице број 2 у КО Глумач – промена елабората).
2. Улица број 2 у насељеном месту Глумач се укида из разлога што је извршена
промена елабората где се спајају улица број 1 и улица број 2 у КО Глумач и
добија се нова улица број 1 у КО Глумач.
3. Улица се укида и прелази у засеок број 2 – промена елабората.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 2683, између кп 749/3 и кп
777, пролази дуж кп 2683, сече кп 668, кп 319, кп 312, 307, кп 302, кп 301, кп
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300, кп 663 и завршава се на кп 663, поред кп 2683 у КО Глумач, одређује се
назив: УЛИЦА СВЕТОСАВСКА.
5. Улица почиње на граници са насељеним местом Отањ, од кп 2709 у КО
Глумач, поред кп 544 у КО Глумач, пролази дуж кп 2709 у КО Глумач, кп
1253 у КО Отањ, пролази дуж целе кп 850/11 у КО Отањ, кп 842/4 у КО
Отањ, кп 17/2 у КО Глумач и завршава се на кп 17/2, поред кп 17/1 у КО
Глумач, одређује се назив: УЛИЦА БАРИЦЕ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 3 у насељеном месту Отањ и
улицом број 8 у насељеном месту Честобродица и носи исти назив у сва три
насељена места.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 4, од кп 748, између кп 744 и кп 750,
пролази дуж кп 748, сече кп 756, кп 735, кп 730, кп 715, пролази дуж целе кп
336/3, кп 340/5, кп 367/3, сече кп 420, пролази дуж кп 429, пролази између кп
1480 и кп 1481, пролази дуж кп 1438 и завршава се на кп 1438, између кп
1442 и кп 1437 у КО Глумач, одређује се назив: УЛИЦА ПОТОК.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2681, између кп 766 и кп
1002/5, пролази дуж кп 2681, пролази дуж целе кп 222 и завршава се на кп
222, између кп 223/1 и кп 223/2 у КО Глумач, одређује се назив: УЛИЦА
ГЛУМАЧКА.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 1468, између кп 1466 и кп
1469, пролази дуж целе кп 1468, сече кп 1465, пролази дуж кп 2685 и
завршава се на кп 2685, између кп 1091 и кп 1112 у КО Глумач, одређује се
назив: УЛИЦА ОВСИШТЕ.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2719/1, између кп 1170/1 и
кп 2719/2, пролази дуж целе кп 2719/1, прати део кп 2688/1, пролази дуж
целе кп 864/1 и завршава се на кп 864/1, између кп 884/5 и кп 885/1 у КО
Глумач, одређује се назив: УЛИЦА ГЛУМАЧКО ПОЉЕ.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 9, од кп 2688/1, између кп 1172/1 и
кп 2714, прати део кп 2688/1, сече кп 1213/1, кп 1212/1 и завршава се на кп
1212/1, поред кп 1213/3 у КО Глумач, одређује се назив: УЛИЦА
СКРАПЕШКА.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2678/2, поред кп 1347/1,
пролази дуж кп 2687, пролази дуж целе кп 1512, кп 1555 и завршава се на кп
1555, између кп 1549 и кп 1557 у КО Глумач, одређује се назив: УЛИЦА
ВУКОВИЋА ДО.
12. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2689, између кп 2028 и кп
1352, пролази дуж кп 2689, пролази дуж целе кп 1590 и завршава се на кп
1590, између кп 1594 и кп 1597 у КО Глумач, одређује се назив: УЛИЦА
ЧУМОВИНА.
13. Улица почиње од предложене Улице бр. 12, од кп 2695, између кп 1691 и кп
1693, пролази дуж кп 2695, сече кп 1982, пролази дуж целе кп 1960, пролази
дуж кп 2696 и завршава се на кп 1918, између кп 2696 и кп 1919 у КО
Глумач, одређује се назив: УЛИЦА МОМЧИЛА ТЕШИЋА.
14. Улица почиње од предложене Улице бр. 12, од кп 2696, између кп 1999 и кп
2050, пролази дуж кп 2696 и завршава се на кп 2696, између кп 1948 и кп
2694/2 у КО Глумач, одређује се назив: УЛИЦА КОСА.
15. Улица почиње на граници са насељеним местом Бакионица, од кп 2708/3 у
КО Глумач, поред кп 1770 у КО Глумач, пролази дуж кп 2708/3, пролази дуж
целе кп 547/3 у КО Бакионица, пролази дуж кп 2708/1 у КО Глумач, сече кп
163/1 у КО Глумач, пролази дуж целе кп 172/2 у КО Глумач и завршава се на
8

кп 172/2, поред кп 163/2 у КО Глумач, одређује се назив: УЛИЦА
ПОЖЕШКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 12 у насељеном месту Бакионица
и носи исти назив у оба насељена места.
16. Улица почиње од предложене Улице бр. 15, од кп 2708/3, поред кп 1771,
пролази дуж кп 2708/3, пролази дуж целе кп 2693/2 и завршава се на кп
2693/2, између кп 1813 и кп 1828/2 у КО Глумач, одређује се назив: УЛИЦА
ЖАБИЋА ПУТ.
17. Улица се укида и прелази у засеок број 3 – промена елабората.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази између кп 2187, кп 2488, кп 2495/9 и кп 2597/2
у КО Глумач, одређује се назив: ЗАСЕОК МЕТАЉКА.
Засеок бр. 2 – Засеоку који се простире преко и између кп 620, 580, 570 и кп
551/2 у КО Глумач, одређује се назив: ЗАСЕОК МИЛОВАНОВИЋИ.
Засеок бр. 3 – Засеоку који се простире преко и између кп 1864/2, 1789/2 и кп
1786 у КО Глумач, одређује се назив: ЗАСЕОК ЂОКИЋИ.
VI Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ГОДОВИК и то:
1. Улица почиње од кп 1499, између кп 34 и кп 1494, пролази дуж целе кп 1499,
пролази дуж кп 70, кп 64 и завршава се између кп 57 и кп 68/1 у КО Годовик,
одређује се назив: УЛИЦА ЂЕТИЊСКА.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1494, поред кп 227/2,
пролази дуж кп 1494, кп 408/4, прати део кп 423, сече кп 442/4, кп 438/5, кп
445/4, пролази дуж целе кп 640/2, кп 647/4, кп 647/6, кп 654/3, кп 662/2 и
завршава се на кп 662/2, између кп 627 и кп 662/3 у КО Годовик, одређује се
назив: УЛИЦА ЉУБА МИЋИЋА.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 286, између кп 259/3 и кп
254, пролази дуж целе кп 286 и завршава се на кп 286, између кп 285 и кп 288
у КО Годовик, одређује се назив: УЛИЦА ГОДОВИЧКА.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1482/1, између кп 226 и кп
259/1, пролази дуж кп 1482/1, пролази дуж целе кп 694, пролази дуж кп 1497
и завршава се на кп 1497, поред кп 1294 у КО Годовик, одређује се назив:
УЛИЦА НИКИТОВИЋА ЛИПА.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 4, од кп 583, између кп 587 и кп 589,
прати део кп 583, сече кп 602, кп 605, кп 601, кп 600, пролази дуж целе кп
606, пролази дуж кп 1483 и завршава се на кп 1483, између кп 818 и кп 819/1
у КО Годовик, одређује се назив: УЛИЦА ГУВНИШТИНА.
6. Улица почиње од границе са насељеним местом Горобиље, од кп 154, између
кп 137 и кп 143/2, пролази дуж целе кп 154, прати део кп 1484 и завршава се
на кп 1484, између кп 1047 и кп 1242 у КО Годовик, одређује се назив:
УЛИЦА ГОДОВИЧКИ ПУТ.
Напомена: Предложена улица број 6 представља наставак улице број 22 у
насељеном месту Горобиље и носи исти назив.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 6, од кп 1053, између кп 1044 и кп
1045, пролази дуж кп 1053, кп 1487, пролази дуж целе кп 1074/8, кп 984 и
завршава се на кп 984, између кп 965 и кп 982 у КО Годовик, одређује се
назив: УЛИЦА ЈОСИПА ПОПОВИЋA МАНДОПАРE.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 6, од кп 1484, између кп 1043/1 и кп
1243, прати део кп 1484, пролази дуж кп 1485 и завршава се на кп 1485,
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између кп 1335/1 и кп 1287 у КО Годовик, одређује се назив: УЛИЦА
ВЛАДИМИРА РАДОВАНОВИЋА.
9. Улица почиње на граници са насељеним местом Горобиље, код кп 137,
пролази дуж целе кп 1492, кп 1481 и завршава се на кп 1481, између кп 758/1
и кп 759/5 у КО Годовик, одређује се назив: УЛИЦА АРИЉСКИ ПУТ.
10. Улица почиње од кп 785, између кп 925 и кп 759/5, пролази дуж кп 785,
пролази дуж целе кп 955 и завршава се на кп 955, између кп 945/2 и кп 944 у
КО Годовик, одређује се назив: УЛИЦА САМАР.
11. Улица почиње на граници са насељеним местом Милићево Село, од кп 1496,
поред кп 925, пролази дуж целе кп 1496 и завршава се на кп 1496, поред кп
1162/2 у КО Годовик, одређује се назив: УЛИЦА АРИЉСКА.
12. Улица почиње од предложене Улице бр. 11, од кп 1138, између кп 1141 и кп
1138, пролази дуж кп 1138 и завршава се на кп 1138, између кп 1181 и кп
1192 у КО Годовик., одређује се назив: УЛИЦА ПАКАЛОВИРА.
13. Улица почиње од предложене Улице бр. 11, од кп 1174/1 у КО Годовик,
између кп 1162/1 у КО Годовик и кп 1160 у КО Годовик, пролази дуж целе кп
1174/1, пролази дуж кп 10 у КО Грдовићи (општина Ариље) и завршава се на
кп 10, поред кп 1469 у КО Годовик, одређује се назив: УЛИЦА
ПЛАНИНСКА.
Напомена: Комисија за називе улица, тргова, градских четврти, заселака и
других делова насељених места на територији општине Ариље је прихватила
предлог Комисије општине Пожега да назив заједничке улице насељеног
места Грдовићи, општина Ариље и насељеног места Годовик, општина
Пожега буде УЛИЦА ПЛАНИНСКА.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази на кп 1346 и кп 1347 у КО Годовик, одређује
се назив: ЗАСЕОК ПОНАРЕ.
Засеок бр. 2 – Засеок се налази на кп 1379 у КО Годовик, одређује се назив:
ЗАСЕОК КОСА.
Засеок бр. 3 – Засеок се налази на кп 1385 у КО Годовик, одређује се назив:
ЗАСЕОК ГОДОВИЧКА ПЛАНИНА.
VII Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ГОРЊА ДОБРИЊА и
то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Гојна Гора, од кп 2071/1,
између кп 1073 и кп 1021, пролази дуж целе кп 2071/1, пролази дуж кп
2071/5, кп 1664 и завршава се на кп 1664, између кп 1639/2 и кп 1642 у КО
Горња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2072, између кп 1070 и кп
1022, пролази дуж кп 2072, пролази дуж целе кп 1099, кп 2082/1 и завршава
се на кп 2082/1, поред кп 1237 у КО Горња Добриња, одређује се назив:
УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 2072, између кп 1085 и кп
1161, пролази дуж кп 2072 и завршава се на кп 2072, између кп 1966 и кп
1983/2 у КО Горња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА ТРИ БУКВЕ.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 1522, поред кп 2072,
пролази дуж кп 2074 и завршава се на кп 2074, између кп 1805/1 и кп 1883 у
КО Горња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ.
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5. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 946, између кп 944/3 и кп
945, пролази дуж целе кп 946, пролази дуж кп 2074 и завршава се на кп 2074,
између кп 1735 и кп 1905 у КО Горња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА
МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 916, између кп 923 и кп
924/1, пролази дуж кп 916, пролази дуж целе кп 905, пролази дуж кп 236, кп
296 и завршава се на кп 296, између кп 60 и кп 334/2 у КО Горња Добриња,
одређује се назив: УЛИЦА ПОПА МИЛОША.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 6, од кп 916, између кп 919 и кп
920/2, пролази дуж кп 916, кп 603, кп 540, пролази дуж целе кп 553, пролази
дуж кп 107, кп 2076 и завршава се на кп 2076, поред кп 32 у КО Горња
Добриња, одређује се назив: УЛИЦА ЈОВАНА ОБРЕНОВИЋА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 5 у насељеном месту Душковци
и носи исти назив у оба насељена места.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 6, од кп 296, између кп 295/1 и кп
297, пролази дуж кп 296, кп 2069 и завршава се на кп 2069, између кп 425 и
кп 710 у КО Горња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА БРДСКА.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 355, између кп 46 и кп 2076,
пролази дуж кп 355, кп 376, кп 450 и завршава се на кп 450, између кп 445/1
и кп 470/2 у КО Горња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА МАТИЈЕВИЋА
БРДО.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 540, између кп 552 и кп 592,
пролази дуж кп 540, пролази дуж целе кп 532, сече кп 513/1, кп 504, кп 506,
пролази дуж кп 2078 и завршава се на кп 2078, поред кп 500 у КО Горња
Добриња, одређује се назив: УЛИЦА СИМА ГРУЈИЋА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 12 у насељеном месту Мала
Јежевица и носи исти назив у оба насељена места.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, између кп 1662 и кп 1663/1,
пролази између кп 1662 и кп 1663/1, сече кп 1663/1, кп 643, пролази дуж кп
640 и завршава се на кп 640, између кп 641 и кп 639 у КО Горња Добриња,
одређује се назив: УЛИЦА ГОРЊОДОБРИЊСКА.
Напомена: Представља продужетак улице број 6 у насељеном месту Мала
Јежевица и носи исти назив у оба насељена места.
12. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 961/2, поред кп 967, пролази
дуж кп 967, сече кп 1335, кп 1333, кп 1334, кп 996, пролази дуж кп 2073 и
завршава се на кп 2073, између кп 1152 и кп 1291 у КО Горња Добриња,
одређује се назив: УЛИЦА МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА.
13. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 782/1, између кп 780 и кп
783, пролази дуж кп 782/1, кп 865 и завршава се на кп 865, између кп 863 и
кп 864 у КО Горња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА ПОЖЕШКА.
14. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 782/2, између кп 770/3 и кп
779, пролази дуж целе кп 782/2 и завршава се на кп 782/2, између кп 796 и кп
844 у КО Горња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА СТРАЖАРА.
15. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2071/2, између кп 757 и кп
1023/2, сече кп 2071/2, пролази дуж кп 743 и завршава се на кп 743, између
кп 741 и кп 748/2 у КО Горња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА
ГОЈНОГОРСКА.
16. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 1591, између кп 1574 и кп
2019/2, пролази дуж кп 1591 и завршава се на кп 1591, између кп 1590 и кп
1596 у КО Горња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА ДОЊА ЛОКВА.
11

17. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, између кп 1986/3 и кп 2052,
пролази између кп 1986/3 и кп 2052, сече кп 2051/1, кп 2057/2 и завршава се
на кп 2057/2, између кп 2056/2 и кп 2058 у КО Горња Добриња, одређује се
назив: УЛИЦА ЧАРАПИЋА СТЕНЕ.
18. Улица почиње од предложене Улице бр. 16, од кп 2015, између кп 2019/2 и
кп 2020/1, пролази дуж кп 2015 и завршава се на кп 2015, између кп 1990/1 и
кп 2000/3 у КО Горња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА ЧАИР.
19. Улица почиње од предложене Улице бр. 16, од кп 1570/1, поред кп 1570/2,
сече кп 1570/1, кп 1569, пролази између кп 1566 и кп 1567, сече кп 1557/2, кп
1557/1, кп 1551/2 и завршава се на кп 1550/1, између кп 1550/2 и кп 1552 у
КО Горња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА ГОРЊА ЛОКВА.
20. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, између кп 1528/1 и кп 1530/2,
пролази између кп 1528/1 и кп 1530/2, сече кп 1525, кп 1536 и завршава се на
кп 1536, поред кп 1535/1 у КО Горња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА
КРЕМЕЊСКА.
21. Улица се укида и прелази у засеок број 2 – промена елабората.
22. Улица се укида и прелази у засеок број 3 – промена елабората.
23. Улица почиње од предложене Улице бр. 4, од кп 1759, између кп 1754 и кп
1787, пролази дуж кп 1759 и завршава се на кп 1759, између кп 1756/2 и кп
1760 у КО Горња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА ГУГАЉСКА.
24. Улица почиње од предложене Улице бр. 12, од кп 1333, поред кп 1336, сече
кп 1332, кп 1331, прати део кп 1345 и завршава се на кп 1345, поред кп 1346 у
КО Горња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА КАБЛАРСКА.
25. Улица се укида и прелази у засеок број 4 – промена елабората.
26. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 2076, поред кп 71, пролази
дуж кп 2076 и завршава се на кп 2076, поред кп 144 у КО Горња Добриња,
одређује се назив: УЛИЦА ГОЛО БРДО.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 14 у насељеном месту Душковци
и носи исти назив у оба насељена места.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази на кп 1251 у КО Горња Добриња, одређује се
назив: ЗАСЕОК КРЕМЕЊЕ.
Засеок бр. 2 – Засеоку који се простире преко и између кп 1504, 1503/1,
1505/1, 1492/1 и кп 1508/1 у КО Горња Добриња, одређује се назив: ЗАСЕОК
СОФРОНИЈЕВИЋИ.
Засеок бр. 3 – Засеоку који се простире преко и између кп 1458/2, 1458/1,
1925/1, 1925/2, и кп 1453/2 у КО Горња Добриња, одређује се назив: ЗАСЕОК
ПАНТЕЛИЋИ.
Засеок бр. 4 – Засеоку који се простире преко и између кп 1005/1, 1006/2,
1018, 1039 и кп 1034/3 у КО Горња Добриња, одређује се назив: ЗАСЕОК
АРСИЋИ.
VIII Утврђују се називи улица за насељено место ГОРОБИЉЕ и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Пожега, између од кп 3575,
улица се целом дужином простире кп 3581/1, и завршава код границе са
насељеним местом Милићево село, између кп 3213/2 и кп 3223/2, све у КО
Горобиље, одређује се назив: УЛИЦА СЛАВКА ЈОКСИМОВИЋА.
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Напомена: Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту Пожега и
носи исти назив у оба насељена места.
2. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 971/3 и кп 548/1, улица
се целом дужином простире кп 3577, и завршава између кп 382/2 и кп 456/2,
све у КО Горобиље, одређује се назив: УЛИЦА МОРАВСКА.
3. Улица почиње од предложене улице бр. 2, између кп 895/4 и кп 278/2, улица
се целом дужином простире кп 912, делом пролази кроз кп 219 и завршава
код кп 168/2, све у КО Горобиље, одређује се назив: УЛИЦА КИТОК.
4. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 548 и кп 1130, улица се
целом дужином простире кп 3578, и завршава између кп 854/1 и кп 801/2, све
у КО Горобиље, одређује се назив: УЛИЦА ПОЉЕ.
5. Улица почиње од предложене улице бр. 4, између кп 582 и кп 863, улица се
целом дужином простире кп 3579, и завршава код предложене улице бр. 2,
између кп 604/1 и кп 476/1, све у КО Горобиље, одређује се назив: УЛИЦА
СУВО ПОЉЕ.
6. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 3581/2 и кп 986, улица
се целом дужином простире кп 3584, кп 1828/1, кп 3585, кп 2261 и кп 2233 и
завршава се код кп 2234, код границе са насељеним местом Годовик, све у
КО Горобиље, одређује се назив: УЛИЦА ЂЕТИЊСКА.
Напомена: Нова улица настала спајањем улице број 6 и улице број 23.
7. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 977 и кп 885/2, улица се
целом дужином простире кп 3583, и завршава код предложене улице бр. 9,
између кп 1949/1 и кп 1950, све у КО Горобиље, одређује се назив: УЛИЦА
ЂЕЛМОВИНА.
8. Улица почиње од предложене улице бр. 7, између кп 878/1 и кп 1080/3, улица
се целом дужином простире кп 1088, и завршава код предложене улице бр. 1,
између кп 865 и кп 1102/3, све у КО Горобиље, одређује се назив: УЛИЦА
ЗАДРУЖНА.
9. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 1107 и кп 1127, улица се
целом дужином простире кп 1117, кп 3586, кп 3596 (КО Горобиље), и
завршава између кп 3548 (КО Горобиље) и кп 1390 (КО Милићево село),
одређује се назив: УЛИЦА ГОРОБИЉСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 14 у насељеном месту Милићево
Село и носи исти назив у оба насељена места.
10. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 2425/1 и кп 2466, улица
се целом дужином простире кп 3587, и завршава код предложене улице бр. 9,
између кп 2786 и кп 2789, све у КО Горобиље, одређује се назив: УЛИЦА
ПОВРТАРСКА.
11. Улица почиње од предложене улице бр 1. на кп 2505, између 2513 и 2734/2,
иде дуж кп 2505 и завршава се између кп 2483 и 2501, све у КО Горобиље,
одређује се назив: УЛИЦА БЕГАРИЦА.
12. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 2673/2 и 2969/2, прати
целом дужином кп 3590 и завршава се између кп 3073 и 2850/1 КО
Горобиље, одређује се назив: УЛИЦА СВИЛАЧКО ПОЉЕ.
13. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 2662 и 3017/5, прати део
кп 3589, кп 3601 и завршава се између кп 3031 и 3030/6 КО Горобиље,
одређује се назив: УЛИЦА КНЕЗА ЛАЗАРА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 2 у насељеном месту Прилипац
и носи исти назив у оба насељена места.
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14. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 2968 и 2975, прати
целом дужином кп 3591 и завршава се између кп 3133 и 3139 КО Горобиље,
на граници са суседним насељеним местом Милићево Село, одређује се
назив: УЛИЦА САВА АНЂЕЛИЋА.
15. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 2999/2 и 3197, прати део
кп 3187/2, сече кп 2989 и завршава се између кп 3159 и 2985 КО Горобиље,
код предложене улице бр. 14, одређује се назив: УЛИЦА СВИЛАИЋИ.
16. Улица почиње код кп 3213/2, иде дуж границе са суседним насељеним
местом Милићево Село, пролази поред кп 3207, 3206, 3178, 3172, и завршава
се код кп 3171 КО Горобиље, одређује се назив: УЛИЦА ФИЛИПА
РАДУЛОВИЋА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 2 у насељеном месту Милићево
Село и носи исти назив у оба насељена места.
17. Улица почиње од предложене улице бр. 6, између кп 1033/3 и 991/1, прати
целом дужином кп 1032 и завршава се између кп 998/1 и 1022 КО Горобиље,
одређује се назив: УЛИЦА СЛАТИНА.
18. Улица почиње од предложене улице бр. 6, на кп 1042/1, сече кп 1043, 1051 и
завршава се на кп 1051 КО Горобиље, одређује се назив: УЛИЦА
НЕИМАРСКА.
19. Улица почиње од предложене улице бр. 6, између кп 1848 и 1062, прати део
кп 3584, целом дужином кп 2012 и завршава се између кп 3037/2 и 1996 КО
Горобиље, код предложене улице бр. 9, одређује се назив: УЛИЦА
ЈОКСИМОВИЋА ПОТОК.
20. Улица почиње од предложене улице бр. 19, између кп 1851/5 и 2090, сече кп
1852/2, 1852/3, 1852/4, 2090, 1835/2, прати део кп 3585 и завршава се између
кп 2110/1 и 1829/2 КО Горобиље, код предложене улице бр. 6, одређује се
назив: УЛИЦА СЛАТИНСКА.
21. Улица почиње од предложене улице бр. 6, између кп 2323/1 и 2324/1, прати
део кп 3585 и завршава се између кп 3409/2 и 3393 КО Горобиље, код
предложене улице бр. 9, одређује се назив: УЛИЦА ПОЧЕЧА.
22. Улица почиње од границе са суседним насељеним местом Расна, код кп 1736,
прати целом дужином кп 2206, сече кп 2197, прати целом дужином кп 2241,
кп 3598 и завршава се код кп 3465 КО Горобиље, на граници са суседним
насељеним местом Годовик, одређује се назив: УЛИЦА ГОДОВИЧКИ ПУТ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 23 у насељеном месту Расна и
улицом број 6 у насељеном месту Годовик и носи исти назив у наведеним
насељеним местима.
23. Улица се укида из разлога што се спајају улица број 6 и улица број 23 и
настаје нова улица број 6.
24. Улица почиње од предложене улице бр. 22, између кп 3244/1 и 3464/2, прати
целом дужином кп 3592 и завршава се између кп 3574 и 3550 КО Горобиље,
одређује се назив: УЛИЦА ГАВРИЛОВИЋА БРДО.
25. Улица почиње од предложене улице бр. 6, између кп 3272 и 2291, прати кп
2298, сече кп 3281/2, 3282/4, 3282/3 и завршава се на кп 3285/2 КО Горобиље,
одређује се назив: УЛИЦА ДРАГИШЕ ЛАПЧЕВИЋА.
26. Улица почиње од предложене улице бр. 6, између кп 3269/3 и 3271, прати кп
3270, 3260/8, 3258/2 и завршава се између кп 3258/3 и 3258/1 КО Горобиље,
одређује се назив: УЛИЦА МИХАИЛА ТОМИЋА.
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27. Улица почиње од предложене улице бр. 21, између кп 3322 и 3328/2, прати
кп 3330, део кп 3424 и завршава се између кп 3423 и 3399 КО Горобиље,
одређује се назив: УЛИЦА МИЛОВАНА ЈЕШИЋА.
28. Улица почиње од границе са суседним насељеним местом Расна, између кп
1575/1 и 1574, прати кп 3604 и завршава се између кп 1578/2 и 1579 КО
Горобиље, одређује се назив: УЛИЦА ТАШТИПОЉСКА.
Напомена: Наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
IX Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ГУГАЉ и то:
1. Улица почиње на граници са насељеним местом Јелен До, од кп 605/9 у КО
Јелен До, поред кп 1090 у КО Гугаљ, пролази дуж кп 605/9, сече кп 1367/1 у
КО Гугаљ, кп 1345 у КО Гугаљ, пролази дуж кп 1884 у КО Гугаљ и завршава
се на кп 1884, поред кп 1868 у КО Гугаљ, одређује се назив: УЛИЦА
ЧАЧАНСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту Јелен До и
носи исти назив у оба насељена места.
2. Улица почиње од границе са насељеним местом Јелен До, од кп 1876/1,
између кп 96 и кп 81, пролази дуж кп 1876/1 и завршава се на кп 1876/1,
између кп 1279 и кп 1276/1 у КО Гугаљ, одређује се назив: УЛИЦА
ПРЕВИЈА.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 256, сече кп 256, пролази
дуж кп 295, пролази дуж целе кп 333 и завршава се на кп 333, између кп 330
и кп 334 у КО Гугаљ, одређује се назив: УЛИЦА КРАТОВСКА КОСА.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 1881, између кп 1050 и кп
1172/2, пролази дуж кп 1881 и завршава се на кп 1881, између кп 1036 и кп
1185 у КО Гугаљ, одређује се назив: УЛИЦА КОНАЧАРСКА.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1511, између кп 1508 и кп
1515/2, пролази дуж целе кп 1511 и завршава се на кп 1511, између кп 1501 и
кп 1512 у КО Гугаљ, одређује се назив: УЛИЦА СРЕДОЈА ДОСТАНИЋА.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 646/1, између кп 671/1 и кп
670/1, пролази дуж кп 646/1, сече кп 655/2, кп 732/3, кп 742, кп 591, кп 467/2,
пролази дуж кп 468 и завршава се на кп 468, између кп 478 и кп 465/2 у КО
Гугаљ, одређује се назив: УЛИЦА РТСКА.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 6, између кп 743/1 и кп 743/2,
пролази дуж целе кп 757/2, сече кп 902/1, пролази дуж кп 1878, кп 1879, сече
кп 979/2, кп 980, кп 990, кп 987 и завршава се на кп 987 у КО Гугаљ, одређује
се назив: УЛИЦА МОЈСА НИКОЛИЋА.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 694/3, између кп 664 и кп
694/1, пролази дуж кп 1880, кп 784, сече кп 820, кп 824 и завршава се на кп
827, између кп 830 и кп 825 у КО Гугаљ, одређује се назив: УЛИЦА
НИКОЛИЋА КОСА.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 8, од кп 774, између кп 713/2 и кп
768, пролази дуж целе кп 774 и завршава се на кп 774, између кп 806 и кп 799
у КО Гугаљ, одређује се назив: УЛИЦА ДРАГИШЕ ЛАПЧЕВИЋА.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази између кп 548, кп 1245, кп 1236 и кп 547 у КО
Гугаљ, одређује се назив: ЗАСЕОК РТ.
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X Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ДОЊА ДОБРИЊА и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Средња Добриња, од кп
2330, између кп 444 и кп 445, пролази дуж целе кп 2330, пролази дуж кп
2331, пролази дуж целе кп 192/6, пролази дуж кп 2328, кп 2351 и завршава се
на кп 2350, поред кп 1 у КО Доња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА
КЊАЗА МИЛОША.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 798, између кп 794 и кп 801,
пролази дуж целе кп 798, пролази дуж кп 2329 и завршава се на кп 2329,
између кп 222 и кп 327/1 у КО Доња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА
БОГДАНОВИЋА БРДО.
3. Улица се укида и прелази у засеок број 2 – промена елабората.
4. Улица почиње од улице 19, поред 99/2, пролази дуж кп 2353 и завршава се на
кп 2353, поред кп 154/2 у КО Доња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА
ВРАНОВИНА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 7 у насељеном месту Мађер и
носи исти назив у оба насељена места. Улица је скраћена, а остатак улице је
нова улица бр. 19 – промена елабората.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 4, од кп 133/1, поред кп 131, пролази
дуж кп 131, кп 184 и завршава се на кп 184, између кп 156 и кп 265 у КО
Доња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА ПЕТРА СТОЈЧИЋА.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2325/4, пролази дуж кп
2331, кп 2341 и завршава се на кп 2341, између кп 1296 и кп 1347 у КО Доња
Добриња, одређује се назив: УЛИЦА ГРОТ.
7. Улица почиње на граници са насељеним местом Честобрадица, од кп 2356,
поред кп 61/1, пролази дуж кп 2356 и заврашва се на кп 2356, поред кп 1340 у
КО Доња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА БРДИЈА.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 765/4, поред кп 2330,
пролази дуж целе кп 457, пролази дуж кп 2334 и завршава се на кп 2334,
између кп 1905 и кп 1907/1 у КО Доња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА
ЛАЂЕВСКО БРДО.
9. Улица почиње од границе са насељеним местом Лорет, од кп 1962, између кп
1993 и кп 2002, пролази дуж целе кп 1962, сече кп 1958 и завршава се на кп
1958, поред кп 1974/1 у КО Доња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА
ЛОРЕТСКА.
10. Улица почиње од границе са насељеним место Средња Добриња, од кп 490,
поред кп 489/1, сече кп 490, кп 489/1, кп 492, кп 497, пролази дуж кп 2335, кп
2337, кп 2338, сече кп 592, кп 590, пролази дуж кп 2339 и завршава се на кп
2339, између кп 586 и кп 645/2 у КО Доња Добриња, одређује се назив:
УЛИЦА МУСИНА СТРАНА.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 10, од кп 2338, између кп 593 и кп
592, пролази дуж кп 2339 и завршава се на кп 2339, између кп 608/3 и кп
1924/3 у КО Доња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА ЛАЂЕВАЦ
ГАВРИЛА.
12. Улица почиње од предложене Улице бр. 8, од кп 2340, између кп 915/1 и кп
929/2, пролази дуж целе кп 2340, кп 1839 и завршава се на кп 1839, између кп
1838/2 и кп 2059/1 у КО Доња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА
ПАСКОВИНА.
13. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 815/2, између кп 851/2 и кп
852/1, пролази дуж целе кп 815/2, пролази дуж кп 2332 и завршава се на кп
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2332, између кп 946 и кп 997/1 у КО Доња Добриња, одређује се назив:
УЛИЦА ПОЖЕШКА.
14. Улица почиње од предложене Улице бр. 13, од кп 2332, између кп 1841 и кп
997/1, пролази дуж кп 2332, пролази дуж целе кп 2347, пролази дуж кп 2349
и завршава се на кп 2349, између кп 2300 и кп 2316 у КО Доња Добриња,
одређује се назив: УЛИЦА СТРМАЦ.
15. Улица почиње на граници са насељеним местом Лорет, од кп 2348, поред кп
2188, пролази дуж кп 2348, кп 2349 и завршава се на кп 2349, између кп 2224
и кп 2222/2 у КО Доња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА СИМА
КОЛАРА.
16. Улица почиње од предложене Улице бр. 14, од кп 1779, између кп 997/1 и кп
1834, пролази дуж целе кп 1779, кп 2343 и завршава се на кп 2343, између кп
1243 и кп 1393 у КО Доња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА
ГОЛЕШЕВИЦА.
17. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2342, између кп 1094 и кп
1095, пролази дуж кп 2342, сече кп 1133, иде паралелно и пролази дуж кп
2344 и завршава се на кп 2344, између кп 1185 и кп 1459 у КО Доња
Добриња, одређује се назив: УЛИЦА ШИМПРОВИЋА БРДО.
18. Улица почиње од предложене Улице бр. 16, од кп 1506, између кп 1505 и кп
1507, пролази дуж целе кп 1506, пролази дуж кп 2346, кп 1568/2 и завршава
се на кп 1568/2, између кп 1560 и кп 1569/2 у КО Доња Добриња, одређује се
назив: УЛИЦА БРАНКОВИЦА.
19. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 189/1, поред кп 187, сече кп
187, кп 194, кп 181/2, кп 182, кп 86/2, кп 86/1, кп 108, кп 147, кп 100, прати
део кп 99/6 и на њој се завршава, између 99/4 и 99/2, све у КО Доња
Добриња, одређује се назив: УЛИЦА МАСЛАЋКО БРДО.
Напомена: Нова улица која представља остатак улице бр. 4 – промена
елабората.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази између кп 359/8, кп 391/1 и кп 376/2 у КО
Доња Добриња, одређује се назив: ЗАСЕОК РИСТИЋИ.
Засеок бр. 2 – Засеоку који се простире преко и између кп 198/1, 196/3, 176,
175/1, 239/1, 239/2, 205, 206/2 и кп 209/2 у КО Доња Добриња, одређује се
назив: ЗАСЕОК СИМОВИЋИ.
XI Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ДРАЖИНОВИЋИ и то:
1. Улица почиње на граници са насељеним местом Мађер, од кп 1311 у КО
Дражиновићи, поред кп 1183/2 у КО Дражиновићи, пролази дуж целе кп 1311
у КО Дражиновићи, кп 37 у КО Мађер, кп 303 у КО Дражиновићи, 1309 и на
њој се завршава, поред кп 299 КО Дражиновићи, одређује се назив: УЛИЦА
ДИВЧИБАРСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 2 у насељеном месту Мађер и
носи исти назив у оба насељена места.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 21, од кп 1302/1, између кп 208/3 и
кп 55, пролази дуж кп 1302/1, пролази дуж целе кп 321, пролази дуж кп 352,
кп 1301 и завршава се на кп 1301, између кп 411 и кп 528 у КО Дражиновићи,
одређује се назив: УЛИЦА ЉУБОМИРА ЂУРИЋА.
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3. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 352, између кп 65/2 и кп
356, пролази дуж кп 352 и завршава се на кп 352, између кп 396 и кп 374/4 у
КО Дражиновићи, одређује се назив: УЛИЦА МУСТАФИНО БРДО.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 351, између кп 350/1 и кп
353, пролази дуж кп 351 и завршава се на кп 351, између кп 373/2 и кп 377 у
КО Дражиновићи, одређује се назив: УЛИЦА ПЛАНИНСКА.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 419, између кп 384/2 и кп
416, пролази дуж целе кп 419, сече кп 414/5, кп 415/2 и завршава се на кп
415/2, поред кп 415/1 у КО Дражиновићи, одређује се назив: УЛИЦА
ГРАДЊА.
6. Улица се укида и прелази у засеок број 1 – промена елабората.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 1302/1, између кп 211/1 и кп
322, пролази дуж кп 1302/1, пролази дуж целе кп 946/1, пролази дуж кп
946/3, пролази дуж целе кп 1065, пролази дуж кп 1037/4 и завршава се на кп
1037/4, између кп 1038 и кп 1041 у КО Дражиновићи, одређује се назив:
УЛИЦА ЈОВАНА МИТРОВИЋА ДЕМИРА.
8. Улица почиње од границе са насељеним местом Каленићи, од кп 1094,
између кп 1107/15 и кп 1092, пролази дуж кп 1094, сече кп 1061, кп 1059,
пролази дуж кп 1052, сече кп 1050/1, кп 1050/2 и завршава се на кп 1050/3,
поред кп 1050/5 у КО Дражиновићи, одређује се назив: УЛИЦА СТЕВАНА
ЈЕВТОВИЋА.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 8, од кп 1083, између кп 1086 и кп
1087/1, пролази дуж целе кп 1083, сече кп 1076 и завршава се на кп 1076,
поред кп 1067 у КО Дражиновићи, одређује се назив: УЛИЦА БРДО.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 928, између кп 922 и кп 935,
пролази дуж кп 928, сече кп 924 и иде паралелно са кп 928 и завршава се на
кп 925/1, поред кп 928 у КО Дражиновићи, одређује се назив: УЛИЦА
ОСОЈЕ.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 909, између кп 896 и кп
915/2, пролази дуж кп 909, пролази дуж целе кп 964/2, кп 966/3, пролази дуж
кп 1304, сече кп 679/2, кп 679/1, кп 676, пролази дуж кп 675 и завршава се на
кп 675, између кп 676 и кп 674/1 у КО Дражиновићи, одређује се назив:
УЛИЦА ДРАГИШЕ ЛАПЧЕВИЋА.
12. улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 1110, између кп 1104 и кп
1107/2, пролази дуж кп 1110 и завршава се на кп 1110, између кп 1107/18 и
кп 1107/1 у КО Дражиновићи, одређује се назив: УЛИЦА ПОДГОРА.
13. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 1302/1, између кп 805 и кп
1124/2, пролази дуж кп 1302/1, сече кп 1290/2, кп 1290/1, кп 1289/2, 1291/2,
пролази дуж целе кп 1291/3 и завршава се на кп 1183/3, између кп 1311 и кп
1183/2 у КО Дражиновићи, одређује се назив: УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ.
14. Улица се укида и прелази у засеок број 2 – промена елабората.
15. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 589, између кп 602 и кп
581/4, пролази дуж целе кп 589, пролази дуж кп 562 и завршава се на кп 562,
између кп 556/3 и кп 590 у КО Дражиновићи, одређује се назив: УЛИЦА
СВЕТОСАВСКА.
16. Улица почиње од предложене Улице бр. 15, од кп 583, између кп 581/3 и кп
584, пролази дуж целе кп 583 и завршава се на кп 583, између кп 567 и кп 588
у КО Дражиновићи, одређује се назив: УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА.
17. Улица се укида и прелази у засеок број 3 – промена елабората.
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18. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 212, између кп 193/2 и кп
255, пролази дуж кп 212 и завршава се на кп 212, између кп 179/1 и кп 216/1
у КО Дражиновићи, одређује се назив: УЛИЦА ГОНГОВ СОКАК.
19. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 310/1, између кп 303 и кп
310/2, сече кп 310/1, кп 311/1, кп 318, кп 306/2, 1190/1 и завршава се на кп
1190/1, поред кп 1193/3 у КО Дражиновићи, одређује се назив: УЛИЦА
МИЛОША ДЕМИРОВИЋА.
20. Улица почиње од предложене Улице бр. 8, од кп 1052, између кп 1053 и кп
1050/1, пролази дуж целе кп 1052, пролази дуж кп 646, сече кп 1032, пролази
дуж целе кп 1036 и завршава се на кп 1036, између кп 1004 и кп 1037/1 у КО
Дражиновићи, одређује се назив: УЛИЦА БРЕМЕНА.
21. Улица почиње код кп 144, простире се дуж кп 75 и завршава се између кп
47/1 и 80/2, све у КО Дражиновићи, одређује се назив: УЛИЦА СВЕТОЗАРА
ЛАЗОВИЋА ГОНГА.
Напомена: Опис нове улице која је добила први по реду слободан број, а
носи исти назив као исправљена улица број 2 у насељеном месту Велика
Јежевица.
Засеок бр. 1 – Засеоку који се простире преко и између кп 4552, 452, 461/1,
475, 472, 480/3 и кп 458 у КО Дражиновићи, одређује се назив: ЗАСЕОК
БОГДАНОВИЋИ.
Засеок бр. 2 – Засеоку који се простире преко и између кп 1134/1, 1170,
1165/2, 1171/2 и кп 1133/1 у КО Дражиновићи, одређује се назив: ЗАСЕОК
ЈОКОВИЋИ.
Засеок бр. 3 – Засеоку који се простире преко и између кп 575, 576, 545, 544/1
и кп 544/2 у КО Дражиновићи, одређује се назив: ЗАСЕОК
АРНАУТОВИЋИ.
XII Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ДУШКОВЦИ и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Велика Јежевица, од кп
1559/1, између кп 831 и кп 827/1, пролази дуж целе кп 1559/1, кп 1576 и
завршава се на кп 1576, поред кп 148/2 у КО Душковци, на граници са
насељеним местом Љутице, одређује се назив: УЛИЦА ДИВЧИБАРСКА.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 148/2, између кп 1576 и кп
10/2, пролази дуж кп 148/2, кп 80/2, сече кп 23/1 и завршава се на кп 23/1,
поред кп 34/1 у КО Душковци, одређује се назив: УЛИЦА СВЕТОСАВСКА.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 202/2, између кп 199 и кп
202/1, пролази дуж кп 202/2, пролази дуж целе кп 1573 и завршава се на кп
1573, поред кп 210/1 у КО Душковци, на тромеђи Душковца, Мршеља и
Богданице, одређује се назив: УЛИЦА МАЉЕНСКОГ ОДРЕДА.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 204, поред кп 609, пролази
дуж кп 609, кп 1562 и завршава се на кп 1562, између кп 642/3 и кп 668 у КО
Душковци, одређује се назив: УЛИЦА МАОВИ.
5. Улица почиње поред кп 1552, иде дуж кп 1574 и завршава се поред кп 357,
све у КО Душковци, одређује се назив: УЛИЦА ЈОВАНА ОБРЕНОВИЋА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 7 у насељеном месту Горња
Добриња али само у овом делу који је описан и носи исти назив у оба
насељена места. Остатак улице је нова улица број 18.
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6. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 740/2, између кп 720/1 и кп
722, пролази дуж кп 740/2, сече кп 726, кп 738, кп 747, кп 685, кп 659, кп
1083, кп 1073, пролази дуж кп 1566 и завршава се на кп 1566, између кп 1120
и кп 1106/2 у КО Душковци, одређује се назив: УЛИЦА ДРАГИШЕ
ЛАПЧЕВИЋА.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 18, од кп 1115, поред кп 1134, сече
кп 1115, кп 1116, кп 1108, кп 1096, кп 659 и завршава се на кп 659 у КО
Душковци, одређује се назив: УЛИЦА ЗАЈЧИЦА.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 925, између кп 717 и кп 903,
пролази дуж кп 925, кп 1302, кп 1570, сече кп 1557 и завршава се на кп 1557,
поред кп 1562 у КО Душковци, одређује се назив: УЛИЦА ПОТОЧАНИ.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1559/1, сече кп 104, кп
443/2, пролази дуж кп 1560, пролази дуж целе кп 427, прати део кп 423/3,
сече кп 55/1, кп 1146, кп 1149, кп 1152/1, кп 1151/2, кп 1154/1, кп 1184, кп
1189 и завршава се на кп 1189 у КО Душковци, одређује се назив: УЛИЦА
ЕПИСКОПА САВЕ АНДРИЋА.
10. Улица се укида и прелази у засеок број 3 – промена елабората.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 18, од кп 1565, између кп 284 и кп
294, пролази дуж кп 1565, пролази дуж целе кп 378, пролази између кп 377 и
кп 379 и завршава се између кп 377 и кп 379 у КО Душковци, одређује се
назив: УЛИЦА ВОДЕНИЧКА.
12. Улица почиње од предложене Улице бр. 11, од кп 333/2, између кп 322 и кп
289, пролази дуж целе кп 333/2, пролази дуж кп 1564, сече кп 246, кп 240, кп
238 и завршава се на кп 238 у КО Душковци, одређује се назив: УЛИЦА
ЗАКИЋАНИ.
13. Улица почиње од предложене Улице бр. 11, од кп 1565, између кп 344 и кп
301, пролази дуж кп 1565, сече кп 361/3, кп 353, кп 354, кп 356/1, кп 356/2 и
завршава се на кп 356/2 у КО Душковци, одређује се назив: УЛИЦА
ВЕЛИКА ЗАЈЧИЦА.
14. Улица почиње од предложене Улице бр. 9 у насељеном месту Горња
Добриња, од кп 1574, поред кп 1553 у КО Душковци, пролази дуж кп 1574 и
завршава се на кп 1574, поред кп 1524/1 у КО Душковци, одређује се назив:
УЛИЦА ГОЛО БРДО.
15. Улица почиње од предложене Улице бр. 8, од кп 1569, између кп 1401 и кп
1436/2, пролази дуж кп 1569 и завршава се на кп 1569, између кп 1422 и кп
1052/1 у КО Душковци, одређује се назив: УЛИЦА КОСОВСКИХ ЈУНАКА.
16. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 858, сече кп 865, кп 878/2,
кп 878/1, кп 879/1 и завршава се на кп 880/2 у КО Душковци, одређује се
назив: УЛИЦА ШУМСКА.
17. Улица почиње од предложене Улице бр. 8, између кп 1291/2 и кп 1570,
пролази дуж целе кп 1352, сече кп 1354, кп 1284, пролази дуж кп 1570 и
завршава се на кп 1570, између кп 1358 и кп 1280 у КО Душковци, одређује
се назив: УЛИЦА ПРЕВИЈА.
18. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 1566, између кп 1110 и кп
1107, сече кп 1107, кп 1108, пролази дуж кп 1562, сече кп 1547/2, кп 1544/1,
кп 1554/1, кп 1553 и на њој се завршава, код предложене улице 5, све у КО
Душковци, одређује се назив: УЛИЦА ИВИК.
Напомена: Нова улица која представља остатак улице број 5 – промена
елабората.
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Засеок бр. 1 – Засеок се налази на кп 920 у КО Душковци, одређује се назив:
ЗАСЕОК ТУРСКИ ХАН.
Засеок бр. 2 - Засеок се налази на кп 1349 у КО Душковци, одређује се назив:
ЗАСЕОК ИВЕ.
Засеок бр. 3 – Засеоку који се простире преко и између кп 1156, 1161, 1175,
1223/1, 1223/2, 1227, 1229, 813/2, 1173, 1174 и кп 1162 у КО Душковци,
одређује се назив: ЗАСЕОК МАНДИЋИ.
XIII Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ЗАСЕЉЕ и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Каран (општина Ужице), од
кп 4/3, сече кп 346, пролази дуж кп 2688, кп 2697 и завршaва се између кп
2697 и кп 1764 у КО Засеље, одређује се назив: УЛИЦА СТЕВАНА
ЈЕВТОВИЋА.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 728, између кп 707/2 и кп
732/1, пролази дуж кп 728, сече кп 724 и завршава се на кп 724, поред кп 718
у КО Засеље, одређује се назив: УЛИЦА БРДСКА.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2683, између кп 430 и кп
682/2, пролази дуж кп 2683 и завршава се на кп 2683, између кп 474 и кп 482
у КО Засеље, одређује се назив: УЛИЦА ГОРЊОСЕОСКА.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 947, поред кп 2695, сече кп
947, иде паралелно са кп 2695, сече кп 592/4, кп 602, пролази дуж кп 2685 и
завршава се на кп 2685, између кп 201 и кп 587 у КО Засеље, одређује се
назив: УЛИЦА КАЛЕНИЋКА.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2697, пролази дуж кп 2698,
кп 1042, кп 2689 и завршава се на кп 2689, између кп 977 и кп 983 у КО
Засеље, одређује се назив: УЛИЦА БРЕЗОВ ГРАД.
6. Улица почиње на граници са насељеним местом Каран (општина Ужице), од
кп 2706, поред кп 968/1, пролази дуж целе кп 2706 и завршава се на кп 2706,
поред кп 985/4 у КО Засеље, одређује се назив: УЛИЦА КНЕЗА МИХАЈЛА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 21 у насељеном месту Каран,
општина Ужице и носи исти назив у оба насељена места. Назив преузет из
Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на
територији града Ужица од 24.04.2019. год.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1549, између кп 1546 и кп
1555, пролази дуж кп 1549, кп 2699 и завршава се на кп 2699, између кп
1359/2 и кп 1381 у КО Засеље, одређује се назив: УЛИЦА СРЕДЊЕСЕОСКА.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 1516, између кп 1380 и кп
1548/1, пролази дуж целе кп 1516, пролази дуж кп 1328/1 и завршава се на кп
1328/1, између кп 294 и кп 1274/2 у КО Засеље, одређује се назив: УЛИЦА
ДРАГИШЕ ЛАПЧЕВИЋА.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2699, између кп 1568 и кп
1625, пролази дуж кп 2699 и завршава се на кп 2699, између кп 1418 и кп
1550 у КО Засеље, одређује се назив: УЛИЦА ТИХА ДОЛИНА.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 9, од кп 1627, између кп 1626 и кп
1629/3, пролази дуж целе кп 1627 и завршава се на кп 1627, између кп 1614 и
кп 1637 у КО Засеље, одређује се назив: УЛИЦА КОНИК.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2691, између кп 1744/2 и кп
1742, пролази дуж кп 2691, кп 1708 и завршава се на кп 1758, поред кп 1708 у
КО Засеље, одређује се назив: УЛИЦА ДУХОВ ДО.
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12. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2697, пролази дуж кп 1809,
кп 1841, кп 2692 и завршава се на кп 2692, између кп 1871 и кп 2025/3 у КО
Засеље, одређује се назив: УЛИЦА МАРКА МАРКОВИЋА.
13. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, између кп 1791 и кп 2697, пролази
дуж кп 1772, пролази дуж целе кп 2712 и завршава се на кп 2712, поред кп
1774/4 у КО Засеље, одређује се назив: УЛИЦА КАМЕНОРЕЗАЧКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 10 у насељеном месту Каленићи
и носи исти назив у оба насељена места.
14. Улица почиње од предложене Улице бр.12, од кп 1814/3, између кп 1807 и кп
1816, сече кп 1814/3, кп 1814/1, кп 1820, кп 1826, кп 1827, кп 1832/5 и
завршава се између кп 1832/5 и кп 1830/2 у КО Засеље, одређује се назив:
УЛИЦА ВОДЕНИЧКА.
15. Улица почиње од предложене Улице бр.12. од кп 1841, између кп 1813/4 и кп
1843, пролази дуж кп 1841, пролази дуж целе кп 2224/9, кп 2224/8, кп 2224/7,
пролази дуж кп 2700, кп 2692 и завршава се на кп 2692, између кп 2037/2 и
кп 2312 у КО Засеље, одређује се назив: УЛИЦА ЗАСЕЉСКА.
16. Улица почиње од предложене Улице бр.15, од кп 2262, између кп 2263/1 и кп
2248, пролази дуж кп 2262 и завршава се на кп 2262, између кп 1861 и кп
2255/3 у КО Засеље, одређује се назив: УЛИЦА СКРАПЕШКА.
17. Улица почиње од предложене Улице бр.15, од кп 2694, између кп 2345 и кп
2346, пролази дуж кп 2694, пролази дуж целе кп 2631 и завршава се на кп
2631, између кп 2645 и кп 2628 у КО Засеље, одређује се назив: УЛИЦА
ДОЊОСЕОСКА.
18. Улица почиње од предложене Улице бр.12, од кп 2031, између кп 1901 и кп
2028, пролази дуж целе кп 2031 и завршава се на кп 2031, између кп 2020 и
кп 2095 у КО Засеље, одређује се назив: УЛИЦА АЛБАНСКЕ
СПОМЕНИЦЕ.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази између кп 9, кп 366, кп 396 и кп 463 у КО
Засеље, одређује се назив: ЗАСЕОК ЦРНОКОСА.
Засеок бр. 2 – Засеок се налази између кп 172, кп 927/1, кп 276 и кп 282 у КО
Засеље, одређује се назив: ЗАСЕОК ФИЛИПОВИЋИ.
Засеок бр. 3 – Засеок се налази између кп 236, кп 228, кп 253/1 и кп 237 у КО
Засеље, одређује се назив: ЗАСЕОК СРЕДЊЕ СЕЛО.
Засеок бр. 4 – Засеок се налази између кп 319, кп 323, кп 331 и кп 332 у КО
Засеље, одређује се назив: ЗАСЕОК ГАЈЕВИЋИ.
Засеок бр. 5 – Засеок се налази између кп 1652/3, кп 1646, кп 1675/3 и кп 1674
у КО Засеље, одређује се назив: ЗАСЕОК ДИМИТРИЈЕВИЋИ.
Засеок бр. 6 – Засеок се налази на кп 2621 у КО Засеље, одређује се назив:
ЗАСЕОК БОГДАНОВИЋИ.
Засеок бр. 7 – Засеок се налази између кп 2144, кп 2491, кп 2528 и кп 2149/2 у
КО Засеље, одређује се назив: ЗАСЕОК ОСОЈЕ.
Засеок бр. 8 – Засеок се налази на кп 2598, кп 2606/2 и кп 2600 у КО Засеље,
одређује се назив: ЗАСЕОК ЖУТЕ БАРЕ.
Засеок бр. 9 – Засеок се налази између кп 1225/1, кп 1130, кп 1111/2 и кп
1111/1 у КО Засеље, одређује се назив: ЗАСЕОК СТОЈИЋИ.
XIV Утврђују се називи улица за насељено место ЗДРАВЧИЋИ и то:
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1. Улица почиње од границе са насељеним местом Тврдићи, од кп 2068, поред
кп 148, пролази дуж целе кп 2068, кп 2069, кп 2070, кп 2083 и завршава се на
кп 2083, поред кп 1110 у КО Здравчићи, одређује се назив: УЛИЦА
ЗДРАВЧИЋКИ ПУТ.
Напомена: Заједничка улица за насељена места: Здравчићи, Тврдићи и
Радовци.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1024/9, између кп 1026 и кп
1024/5, пролази дуж целе кп 1024/9, пролази дуж кп 2077 и завршава се на кп
2077, између кп 1430 и кп 1395 у КО Здравчићи, одређује се назив: УЛИЦА
МАТИЈЕВИЋА БРДО.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2076, између кп 730/1 и кп
745/4, пролази дуж целе кп 2076 и завршава се на кп 2076, између кп 1698 и
кп 1903/1 у КО Здравчићи, одређује се назив: УЛИЦА КАЛАБИЋА БРДО.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2075, између кп 803 и кп
804/2, пролази дуж кп 2075, пролази дуж целе кп 1894, пролази дуж кп 2079,
пролази дуж целе кп 1352, кп 1321 и завршава се на кп 1321, између кп 1300
и кп 1339 у КО Здравчићи, одређује се назив: УЛИЦА ПАСЊАК.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 182, између кп 804/1 и кп
180, прати део кп 182, пролази дуж кп 2074, кп 2072 и завршава се на кп
2072, између кп 371 и кп 296 у КО Здравчићи, одређује се назив: УЛИЦА
КОВАЧИЦА.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 2074, између кп 130/2 и кп
2072, пролази дуж кп 2074 и заврашва се на кп 2074, између кп 111 и кп 235 у
КО Здравчићи, одређује се назив: УЛИЦА МАНЏИН ПОТОК.
7. Улица почиње од границе са насељеним местом Тврдићи, од кп 2169, између
кп 95/2 и кп 95/1, пролази дуж целе кп 2169, пролази дуж кп 109, пролази
дуж целе кп 264, пролази дуж кп 2074, кп 2072, кп 340 и завршава се на кп
307, поред кп 340 у КО Здравчићи, одређује се назив: УЛИЦА МИЛЕНЕ
СПАСОЈЕВИЋ.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 2072, између кп 306 и кп
311/1, пролази дуж кп 2072, пролази дуж целе кп 370, кп 408 и завршава се на
кп 408, између кп 399 и кп 405 у КО Здравчићи, одређује се назив: УЛИЦА
КНЕЖЕВИНА.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 2073, између кп 460/1 и кп
436, пролази дуж кп 2073, пролази дуж целе кп 483 и завршава се на кп 483,
између кп 493 и кп 488 у КО Здравчићи, одређује се назив: УЛИЦА ПРОТЕ
ВИТОМИРА ВИДАКОВИЋА.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 4, од кп 876, између кп 855 и кп 861,
пролази дуж целе кп 876, пролази дуж кп 2078 и заврашва се на кп 2078,
између кп 1677 и кп 1683 у КО Здравчићи, одређује се назив: УЛИЦА
МЕТАЉКА.
11. Улица почиње на граници са насељеним местом Радовци, од 2084, поред кп
1489, пролази дуж кп 2084 и завршава се на кп 2084, поред кп 1374 у КО
Здравчићи, одређује се назив: УЛИЦА РАДОВАЧКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 2 у насељеном месту Радовци и
носи исти назив у оба насељена места.
XV Утврђују се називи улица за насељено место ЈЕЛЕН ДО и то:
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1. Улица почиње од границе са насељеним местом Тучково, од кп 605/3 у КО
Јелен До, између кп 605/5 и кп 595/6 у КО Јелен До, пролази дуж кп 55/3 у
КО Јелен До, пролази дуж целе кп 3367 у КО Дљин (општина Лучани),
пролази дуж кп 606/10 у КО Дљин, пролази дуж целе кп 289/4 у КО Јелен До,
кп 326/2 у КО Јелен До, кп 328/1 у КО Јелен До, пролази дуж кп 605/9 у КО
Јелен До и завршава се на кп 605/9, поред кп 595/14 у КО Јелен До, одређује
се назив: УЛИЦА ЧАЧАНСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту Гугаљ и
носи исти назив у оба насељена места.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 331/2, пролази дуж целе кп
605/1, пролази дуж кп 602/2, кп 610 и завршава се на кп 610, између кп 48/3 и
кп 48/4 у КО Јелен До, одређује се назив: УЛИЦА МАЈДАНСКА.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, између кп 102 и кп 602/2, пролази
дуж кп 602/2, пролази дуж целе кп 77/2, кп 74/2, кп 602/3 и завршава се на кп
97/2, између кп 97/3 и кп 97/4 у КО Јелен До, одређује се назив: УЛИЦА
ЉУТОМИРА ГАВРОВИЋА.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 608, између кп 108/1 и кп
107/3, пролази дуж кп 608, сече кп 118, кп 242, кп 245, кп 225, кп 205, кп
197/6, пролази између кп 199 и кп 201 и завршава се између кп 199 и кп 201 у
КО Јелен До, одређује се назив: УЛИЦА МИЛЕТЕ ТИМОТИЈЕВИЋА.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 4, од кп 604, између кп 116/3 и кп
124/2, пролази дуж кп 604, кп 603, пролази дуж целе кп 148 и завршава се на
кп 141, између кп 147 и кп 140/1 у КО Јелен До, одређује се назив: УЛИЦА
АЈДУКОВАЦ.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 4, од кп 604, између кп 116/2 и кп
124/4, пролази дуж кп 604 и завршава се на кп 604, између кп 256 и кп 255/1
у КО Јелен До, одређује се назив: УЛИЦА АЈДАРЕВИНА.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 414, између кп 605/9 и кп
399, пролази дуж кп 414 и завршава се на кп 414, између кп 370 и кп 512 у
КО Јелен До, одређује се назив: УЛИЦА СЕДЛОВАЦ.
XVI Утврђују се називи улица и засеока за насељено место КАЛЕНИЋИ и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Бјелоперица (општина
Косјерић), од кп 1566/1, између кп 113 и кп 114/1, пролази дуж целе кп
1566/1 и завршава се на кп 1566/1, између кп 1479 и кп 1565/2 у КО
Каленићи, одређује се назив: УЛИЦА КОСЈЕРСКА.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 362/4, између кп 371/4 и кп
393, пролази дуж кп 362/4, кп 1549/3, пролази дуж целе кп 209/2 и завршава
се на кп 209/2, између кп 209/1 и кп 209/4 у КО Каленићи, одређује се назив:
УЛИЦА БАРАЈЕВАЦ.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 364/2, између кп 368/2 и кп
393, пролази дуж кп 364/2, кп 1549/3, кп 1379/1 и завршава се између кп 1366
и кп 1367 у КО Каленићи, одређује се назив: УЛИЦА ПАВЛА ШТУЛА.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 1548, између кп 202 и кп
280, пролази дуж целе кп 1548 и завршава се на кп 1548, између кп 247 и кп
273 у КО Каленићи, одређује се назив: УЛИЦА СВЕТОСАВСКА.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 4, од кп 254/2, између кп 210/1 и кп
266, пролази дуж целе кп 254/2, сече кп 226, кп 211, кп 189/1 и завршава се на
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кп 198/2, између кп 189/1 и кп 190/3 у КО Каленићи, одређује се назив:
УЛИЦА КОСОВСКИХ ЈУНАКА.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1380, између кп 1344 и кп
1348, пролази дуж кп 1380 и завршава се на кп 1380, између кп 1343 и кп
1357 у КО Каленићи, одређује се назив: УЛИЦА ШТУЛОВИЋА БРДО.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1566/1, сече кп 1436,
пролази дуж целе кп 1442/6, сече кп 1451/1, кп 1450, пролази дуж целе кп
1547, сече кп 1507 и завршава се на кп 1507 у КО Каленићи, одређује се
назив: УЛИЦА МИЛИЦЕ НОЖИЦЕ.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1566/1, пролази дуж целе кп
1549/1, кп 1568, кп 1379/3, кп 1569, кп 1570, кп 1571/2 и завршава се на кп
1571/2, између кп 1565/1 и кп 501/3 у КО Каленићи, одређује се назив:
ЖЕЛЕЗНИЧКА УЛИЦА.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 8, од кп 432/6, између кп 1565/6 и кп
432/7, пролази дуж целе кп 432/6, кп 515/2, кп 592/3, кп 595/3, пролази дуж
кп 555/2 и завршава се на кп 555/2, између кп 544/2 и кп 559/5 у КО
Каленићи, одређује се назив: УЛИЦА МЕРАК.
10. Улица почиње од границе са насељеним местом Засеље, од кп 1558, поред кп
1279, пролази дуж целе кп 1558 и завршава се на кп 1558, поред кп 1272 у КО
Каленићи, одређује се назив: УЛИЦА КАМЕНОРЕЗАЧКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 13 у насељеном месту Засеље и
носи исти назив у оба насељена места.
11. Улица почиње од границе са насељеним местом Засеље, од кп 1240/1, поред
кп 1238, сече кп 1240/1, прати део кп 1235/2, пролази дуж кп 1282, сече кп
1207/3, кп 1207/2, кп 1209, пролази дуж кп 1036 и завршава се на кп 1036,
између кп 1024 и кп 1215 у КО Каленићи, одређује се назив: УЛИЦА
ЈОВАЊСКА.
12. Улица почиње од границе са насељеним местом Засеље, од кп 1562, поред кп
1238, пролази дуж кп 1562, кп 1552 и завршава се на кп 1552, између кп 825 и
кп 826 у КО Каленићи, одређује се назив: УЛИЦА БОШЊАЦИ.
13. Улица почиње од предложене Улице бр. 12, од кп 893/2, између кп 889/1 и кп
890/1, пролази дуж целе кп 893/2, кп 868/2, кп 867/2, кп 852/10, сече кп 852/3,
кп 852/2, кп 839/2 и завршава се између кп 839/1 и кп 839/7 у КО Каленићи,
одређује се назив: УЛИЦА СОКОЛОВИНА.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази између кп 24, кп 55/1, кп 739/13 и кп 91/5 у
КО Каленићи, одређује се назив: ЗАСЕОК БОНЏУЛИЋИ.
Засеок бр. 2 – Засеок се налази између кп 734, кп 762/2, кп 803 и кп 772/4 у
КО Каленићи, одређује се назив: ЗАСЕОК ДРАГУТИНОВИЋИ.
XVII Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ЛОПАШ и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Доња Краварица (општина
Лучани), од кп 1020/2, прелази преко кп 1020/1, наставља дуж кп 2061, делом
дуж кп 2059, прелази преко кп 253, пролази дуж целе кп 192, наставља преко
кп 2060, кп 189/2, кп 187/1, кп 186, кп 185, кп 176/3 и завршава се код
границе са насељеним местом Прилипац, у кп 184, све у КО Лопаш, одређује
се назив: УЛИЦА ПРОТЕ ГУЧАНИНА.
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2. Улица почиње од предложене улице бр. 22, између кп 262 и кп 369, пролази
делом дуж кп 317 и завршава се између кп 314 и кп 311/2, све у КО Лопаш,
одређује се назив: УЛИЦА БАРЈЕВИНА.
3. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 361/1 и кп 868/3,
пролази делом дуж кп 2067 и завршава се између кп 472 и кп 445, све у КО
Лопаш, одређује се назив: УЛИЦА ПЕТРОВИЋА КОСА.
4. Улица почиње од предложене улице бр. 3, између кп 390/1 и кп 387, пролази
дуж целе кп 381 и завршава се између кп 375/1 и кп 382/1, све у КО Лопаш,
одређује се назив: УЛИЦА РИБАРСКА.
5. Улица почиње од предложене улице бр. 1, од кп 868/2, прелази преко кп
868/1, кп 867/1, кп 867/2, кп 867/3, кп 866/1, кп 865/1, кп 865/2, пролази делом
дуж кп 418 и завршава се између кп 417 и кп 535/2, све у КО Лопаш, одређује
се назив: УЛИЦА МИРЧЕТИЋА КОСА.
6. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 868/7 и кп 798/2,
пролази делом дуж кп 2066 и завршава се између кп 572 и кп 829, све у КО
Лопаш, одређује се назив: УЛИЦА БАТАЧА.
7. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 789/3 и кп 893/2,
пролази делом дуж кп 896, прелази преко кп 897/2, кп 898/1, пролази делом
дуж кп 753 и завршава се између кп 776/2 и кп 729, све у КО Лопаш, одређује
се назив: УЛИЦА АКОВИНА.
8. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 997/1 и кп 992/1,
прелази преко кп 995, кп 989/1, кп 988/2, пролази дуж целе кп 951 и завршава
се код границе са насељеним местом Доња Краварица (општина Лучани),
између кп 943 и кп 952, све у КО Лопаш, одређује се назив: УЛИЦА
ГОЛУБОВИЋА КОСА.
9. Улица почиње од границе са насељеним местом Вирово (општина Ариље),
између кп 1853/2 и кп 1853/1, пролази дуж целе кп 2081, делом дуж кп 2080 и
завршава се код границе са насељеним местом Прилипац, између кп 47/1 и кп
74, све у КО Лопаш, одређује се назив: УЛИЦА МОРАВСКА.
10. Улица почиње од предложене улице бр. 9, између кп 1828/1 и кп 1871/3,
пролази делом дуж кп 2055/1, кп 1406, дуж целе кп 1379 и завршава се
између кп 1378/1 и кп 1380, све у КО Лопаш, одређује се назив: УЛИЦА
МИЛАНА БОЖОВИЋА.
11. Улица почиње од предложене улице бр. 10, између кп 1428 и кп 1448/1,
пролази дуж целе кп 1435, делом дуж кп 2055/1, прелази преко кп 1963,
делом дуж кп 2054, кп 2050 и завршава се између кп 2015/2 и кп 2013, све у
КО Лопаш, одређује се назив: УЛИЦА КОНИК.
12. Улица почиње између кп 1157/2 и кп 1378/1, пролази делом дуж кп 2054,
прелази преко кп 85, кп 84/1 и завршава се у кп 84/2, све у КО Лопаш,
одређује се назив: УЛИЦА МУЊСКО БРДО.
13. Улица почиње од предложене улице бр. 10, између кп 1397 и кп 1414,
пролази делом дуж кп 1406 и завршава се код предложене улице бр. 11,
између кп 1434/2 и кп 1121/1, све у КО Лопаш, одређује се назив: УЛИЦА
БАДАЊСКА.
14. Улица се укида и прелази у засеок број 2 – промена елабората.
15. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 870/5 и кп 875, пролази
дуж целе кп 871, кп 1126, делом дуж кп 1151 и завршава се између кп 1157/2
и кп 1091, све у КО Лопаш, одређује се назив: УЛИЦА СТАРАЦ.
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16. Улица почиње од предложене улице бр. 12, између кп 1189 и кп 1158/2,
пролази делом дуж кп 1169, прелази преко кп 1160, дуж целе кп 1154 и
завршава се код предложене улице бр. 15, између кп 1153 и кп 1155, све у КО
Лопаш, одређује се назив: УЛИЦА ЛАУШЕВА.
17. Улица почиње од предложене улице бр. 12, између кп 171 и кп 214, пролази
делом дуж кп 207, прелази преко кп 209/1, кп 208, пролази дуж целе кп
218/10 и завршава се између кп 219/3 и кп 219/2, све у КО Лопаш, одређује се
назив: УЛИЦА ГРАДИНА.
18. Улица се укида и прелази у засеок број 3 – промена елабората.
19. Улица почиње између кп 1091 и кп 1380, пролази делом дуж кп 2054 и
завршава се између кп 1073/2 и кп 1108/2, све у КО Лопаш, одређује се назив:
УЛИЦА БРДСКА.
20. Улица почиње од предложене улице бр. 10, између кп 1448/2 и кп 1872/1,
пролази делом дуж кп 2055/1, дуж целе кп 1886/2 и завршава се између кп
1885 и кп 1919/2, све у КО Лопаш, одређује се назив: УЛИЦА
СВЕТОСАВСКА.
21. Улица почиње од предложене улице бр. 20, између кп 1872/1 и кп 2055/1,
прелази преко кп 1874, кп 1877, кп 1867, пролази делом дуж кп 1865 и
завршава се између кп 1866 и кп 1884, све у КО Лопаш, одређује се назив:
УЛИЦА КОСОВСКИХ ЈУНАКА.
22. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 253 и кп 366, пролази
делом дуж кп 2059, дуж целе кп 2057 и завршава се код границе са
насељеним местом Прилипац, код кп 240, све у КО Лопаш, одређује се назив:
УЛИЦА ШЉИВИЦА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 8 у насељеном месту Прилипац
и носи исти назив у оба насељена места.
23. Улица почиње од предложене улице бр. 8, од кп 943, пролази делом дуж кп
2070 и завршава се код кп 934, све у КО Лопаш, одређује се назив: УЛИЦА
ДРАГАЧЕВСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 21 у насељеном месту Доња
Краварица, општина Лучани и носи исти назив у оба насељена места.
Преузет назив из Одлуке о утврђивању назива улица и заселака на
територији општине Лучани.
24. Улица почиње од предложене улице бр. 11, између кп 2000/1 и кп 2006,
пролази делом дуж кп 2054, дуж целе кп 2076 и завршава се код кп 1996, све
у КО Лопаш, одређује се назив: УЛИЦА ЦЕРСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 19 у насељеном месту Доња
Краварица, општина Лучани и носи исти назив у оба насељена места.
Преузет назив из Одлуке о утврђивању назива улица и заселака на
територији општине Лучани.
25. Улица почиње од границе са насељеним местом Прилипац на кп 4, иде преко
7/2, 7/1, 2 и завршава се на кп 1, код границе са насељеним местом Горобиље,
одређује се назив: УЛИЦА КНЕЗА ЛАЗАРА.
Напомена: Улица представља продужетак улице број 2 у насељеном месту
Прилипац и улице број 13 у насељеном месту Горобиље. Носи исти назив у
сва три насељена места. Нова улица – промена елабората.
Засеок бр. 1 – Засеок обухвата кп 1896/2, кп 1898, кп 1908, кп 1906, кп 1905, у
КО Лопаш, одређује се назив: ЗАСЕОК БАДАЊ.
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Засеок бр. 2 – Засеоку који се простире преко и између кп 115/2, 117/3, 118/2,
112/8, 1118/1, 1117/2 и кп 1116/4 у КО Лопаш, одређује се назив: ЗАСЕОК
РАКИЋИ.
Засеок бр. 3 – Засеоку који се простире преко и између кп 147, 150 и кп 138 у
КО Лопаш, одређује се назив: ЗАСЕОК ЉУБИЧИЋИ.
XVIII Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ЛОРЕТ и то:
1. Улица почиње од насељеног места Бакионица између кп 1433 и 1440/2,
простире се дуж кп 1896 и завршава се између кп 230 и 190/1, код границе са
насељеним местом Табановићи, све у КО Лорет, одређује се назив: УЛИЦА
ЛОРЕТСКА.
Напомена: Ово је опис нове улице број 1 у насељеном месту Лорет (добија се
спајањем улице број 1 и улице број 2 у КО Лорет – промена елабората).
2. Улица број 2 у насељеном месту Лорет се укида из разлога што је извршена
промена елабората где се спајају улица број 1 и улица број 2 у КО Лорет и
добија се нова улица број 1 у КО Лорет.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1490, сече кп 1489/1,
пролази дуж кп 1897 и завршава се на кп 1665, поред кп 1818/2 у КО Лорет,
одређује се назив: УЛИЦА ЈОВИЋЕВИЋА БРДО.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 1871, између кп 1895/4 и кп
1870, пролази дуж целе кп 1871, пролази дуж кп 1813/2, сече кп 1810, кп
1833, кп 1834/1 и завршава се на кп 1834/1 у КО Лорет, одређује се назив:
УЛИЦА ЈОВИЋЕВИЋА ЏЕМАТ.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1907, између кп 1896 и кп
901, пролази дуж целе кп 1907, пролази дуж кп 1906, пролази дуж целе кп
846/1, пролази дуж кп 846/3, пролази дуж целе кп 1246/3, кп 1247/3, кп
1248/5, сече кп 1237, кп 1273/1 и завршава се на кп 1273/1, поред кп 1272 у
КО Лорет, одређује се назив: УЛИЦА СТРМАЧКА.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 1906 у КО Лорет, између кп
787 и кп 803 у КО Лорет, пролази дуж целе кп 797 у КО Лорет, пролази дуж
кп 2348 у КО Доња Добриња и завршава се на кп 2348, поред кп 815 у КО
Лорет, одређује се назив: УЛИЦА СИМА КОЛАРА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 15 у насељеном месту Доња
Добриња и носи исти назив у оба насељена места.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 6, на граници са насељеним местом
Доња Добриња, од кп 813/2, поред кп 814, пролази дуж кп 814, сече кп 829/6
и завршава се на кп 830, поред кп 832 у КО Лорет, одређује се назив: УЛИЦА
БОЛОВИЋА БРДО.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 43/1, између кп 22/2 и кп 45,
пролази дуж целе кп 43/1 и завршава се на кп 43/1, између кп 7 и кп 49 у КО
Лорет, одређује се назив: УЛИЦА ОКРУГЛА ТАКИША.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1905, између кп 905 и кп
1896, пролази дуж кп 1905, пролази дуж целе кп 717 и завршава се на кп 717,
између кп 664 и кп 708 у КО Лорет, одређује се назив: УЛИЦА БРЕЗАК.
10. Улица се укида и прелази у засеок број 1 – промена елабората.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 270, између кп 191/1 и кп
230, пролази дуж целе кп 270 и завршава се на кп 270, између кп 263 и кп 268
у КО Лорет, одређује се назив: УЛИЦА ОГЛАВАК.
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12. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1059, између кп 1058/3 и кп
1062/2, пролази дуж кп 1059, кп 598, кп 1900, пролази дуж целе кп 1540/3,
пролази дуж кп 1899, сече кп 372, пролази дуж целе кп 363/2 и завршава се
на кп 363/2, између кп 356 и кп 357 у КО Лорет, одређује се назив: УЛИЦА
КРШЉАЦИ.
13. Улица почиње од предложене Улице бр. 12, од кп 1904, између кп 1001 и кп
1013, пролази дуж кп 1904 и завршава се на кп 1904, између кп 641/2 и кп
647/2 у КО Лорет, одређује се назив: УЛИЦА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА.
14. Улица почиње од предложене Улице бр. 12, од кп 1903, између кп 1010/1 и
кп 1072/5, пролази дуж целе кп 1903 и завршава се на кп 1903, између кп
660/2 и кп 659/1 у КО Лорет, одређује се назив: УЛИЦА ШКОЛСКА.
15. Улица почиње од предложене Улице бр. 12, од кп 1900, између кп 496/1 и кп
1538/3, пролази дуж кп 1900, кп 412 и завршава се на кп 1902, између кп 333
и кп 331/2 у КО Лорет, одређује се назив: УЛИЦА ЛОРЕТСКО БРДО.
16. Улица почиње од предложене Улице бр. 12, између кп 1059 и кп 1055/2, сече
кп 1054/2, кп 1049/2, пролази дуж кп 1047, сече кп 1380/1, кп 1388/1, кп
1407/3, кп 1407/4, пролази дуж кп 1898 и завршава се на кп 1898, између кп
1492 и кп 1510/3 у КО Лорет, одређује се назив: УЛИЦА КОСА.
Засеок бр. 1 – Засеоку који се простире преко и између кп 703, 676, 677, 693 и
кп 690 у КО Лорет, одређује се назив: ЗАСЕОК ОСТОЈИЋИ.
XIX Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ЉУТИЦЕ и то:
1. Улица почиње између кп 1437/1 и 1459. Пролази кроз кп 1805/5, сече кп
1707/2, наставља кроз кп 1805/1, скреће десно кроз кп 1803 до границе са
насељеним местом Тометино Поље. Наставља кроз кп 358, 1823, сече кп 386,
452/2, 345, 285/7, 284/20, наставља кроз кп 1822, потом кроз кп 271/3, 263/2,
239/3, 235/1 и завршава на кп 236/1, поред кп 236/2, КО Љутице, одређује се
назив: УЛИЦА ДИВЧИБАРСКА.
Напомена: Ово је опис нове улице број 1 у насељеном месту Љутице (добија
се спајањем улице број 1 и улице број 2 у КО Љутице – промена елабората).
Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту Тометино Поље и
носи исти назив у оба насељена места.
2. Улица број 2 у насељеном месту Љутице се укида из разлога што је извршена
промена елабората где се спајају улица број 1 и улица број 2 у КО Љутице и
добија се нова улица број 1 у КО Љутице.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 263/1, сече кп 263/1, кп 264,
кп 265, пролази дуж целе кп 1794 и завршава се на кп 1794, између кп 31/1 и
кп 25 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА ШАЛОВ ПОТОК.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 356/4, између кп 356/1 и кп
356/2, пролази дуж целе кп 356/4, кп 304/7, кп 303/7, сече кп 303/1 и завршава
се на кп 303/1 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА БЕГЛУЧКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 38 у насељеном месту Тометино
Поље и носи исти назив у оба насељена места.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1822, између кп 343/7 и кп
260/2, пролази дуж кп 1822, пролази дуж целе кп 295/4, пролази дуж кп 1797
и завршава се на кп 1813 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА
ЈАЗЕРОВА БАРА.
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6. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 116/1, између кп 116/2 и кп
1796, сече кп 116/1, кп 128/2, пролази дуж кп 1796, кп 40 и завршава се на кп
48, поред кп 43 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА БЕЛИ КАМЕН.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, између кп 285/5 и кп 285/6,
пролази дуж кп 285/1, сече кп 342/6, кп 323/3, кп 323/2, кп 329/2, кп 327 и
завршава се на кп 327 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА БРЕЗАЦИ.
8. Улица почиње од границе са насељеним местом Тометино Поље, од кп 610,
сече кп 610, кп 624, кп 597, пролази дуж кп 1801 и завршава се на кп 437/1,
поред кп 1801 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА БРЕЖЂЕ.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 8, између кп 687 и кп 698/1, сече кп
698/1, кп 698/2, кп 697, кп 694, кп 693/1 и завршава се на кп 693/1 у КО
Љутице, одређује се назив: УЛИЦА ЗЕЛЕНИ БРЕГ.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 295/4, пролази дуж кп 1801,
кп 386 и завршава се на кп 386, поред кп 385 у КО Љутице, одређује се назив:
УЛИЦА БЈЕЛОБОР.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 295/4, поред кп 1811, сече
кп 1811, пролази дуж кп 480, сече кп 492/5, кп 506 и завршава се на кп 506,
поред кп 1815 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА КАМЕНИЧКА.
12. Улица почиње од предложене Улице бр. 10, од кп 437/1, поред кп 440/2, сече
кп 414, кп 415, кп 416 и завршава се на кп 416 у КО Љутице, одређује се
назив: УЛИЦА ВАСОВИЋА ПОТОК.
13. Улица почиње од предложене Улице бр. 8, од кп 411/1, између кп 1801 и кп
399, сече кп 411/1, кп 411/7, кп 408, кп 409/1 и завршава се на кп 409/1 у КО
Љутице, одређује се назив: УЛИЦА БУБАН.
14. Улица почиње на тромеђи насељених места, Љутице, Тометино Поље и
Мушићи (општина Косјерић), од кп 2463 у КО Тометино Поље, пролази дуж
кп 2463 у КО Тометино Поље, сече кп 798 у КО Љутице, пролази дуж кп 807
у КО Љутице, сече кп 805 и завршава се на кп 1805/1 у КО Љутице, одређује
се назив: УЛИЦА СУБЈЕЛСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 39 у насељеном месту Тометино
Поље и носи исти назив у оба насељена места.
15. Улица почиње од предложене Улице бр. 14, од кп 830/2, пролази између кп
830/2 и кп 830/1, сече кп 826/1 и завршава се на кп 826/2, поред кп 828/2 у КО
Љутице, одређује се назив: УЛИЦА ОКОЛИШТА.
16. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 1069, поред кп 1070,
пролази дуж кп 1807 и завршава се на кп 1807, између кп 1601 и кп 1574/6 у
КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА ЉУТИЦЕ БОГДАНА.
17. Улица почиње од предложене Улице бр. 16, од кп 1640, између кп 1664/3 и
кп 1639, пролази дуж целе кп 1640, сече кп 1761, кп 1769/3, кп 1767 и
завршава се на кп 1767 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА БОРАК.
18. Улица почиње од предложене Улице бр. 16, од кп 1807, сече кп 1541/3,
пролази дуж кп 1535, сече кп 1531, кп 1528/1, кп 1528/2 и завршава се на кп
1528/3 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА КРШИНА.
19. Улица почиње од предложене Улице бр. 16, од кп 964, поред кп 965, сече кп
964, кп 967, кп 857, кп 860, кп 899, кп 946 и завршава се на кп 946 у КО
Љутице, одређује се назив: УЛИЦА ЛУКЕ.
20. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 1808, између кп 1175/1 и кп
1304, пролази дуж кп 1808 и завршава се на кп 1808, између кп 1318/3 и кп
1325 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА БАНСКИ ПУТ.
30

21. Улица почиње од предложене Улице бр. 20, од кп 1809, између кп 1333/1 и
кп 1256, пролази дуж кп 1809 и завршава се на кп 1242, поред кп 1809 у КО
Љутице, одређује се назив: УЛИЦА ЉУТОРЕЦ.
22. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 1228, између кп 1205/2 и кп
1061, пролази дуж кп 1228 и завршава се на кп 1228, између кп 1219/2 и кп
1055 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА БРЕЗОВАЦ.
23. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 1027, између кп 1034 и кп
1026, пролази дуж целе кп 1027, сече кп 1023 и завршава се на кп 1020,
између кп 1023 и кп 1033 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА
ГРУБАНОВАЦ.
24. Улица се укида и прелази у засеок број 6 – промена елабората.
25. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 295/1, поред кп 295/3, сече
кп 295/1, кп 1811, кп 278, кп 279/2, кп 277/1 и завршава се на кп 276 у КО
Љутице, одређује се назив: УЛИЦА КАЈТОВИЋА БРОД.
26. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 126/10, између кп 126/11 и
кп 126/4, пролази дуж кп 126/10, сече кп 126/12, кп 126/1, кп 126/3, кп 282/2,
кп 123/1 и завршава се на кп 123/1 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА
ТОМЕТИНСКА.
27. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, између кп 1707/1 и кп 1707/2,
пролази дуж целе кп 1705, сече кп 1722 и завршава се на кп 1724, поред кп
1729/1 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА САСТАВЦИ.
28. Улица се укида и прелази у засеок број 7 – промена елабората.
29. Улица се укида и прелази у засеок број 8 – промена елабората.
30. Улица почиње од предложене Улице бр. 10, од кп 435, између кп 513 и кп
424, пролази дуж кп 435, сече кп 524, кп 528 и завршава се на кп 532 у КО
Љутице, одређује се назив: УЛИЦА МРШЕЉСКА.
31. Улица почиње од предложене Улице бр. 30, од кп 435, између кп 524 и кп
424, пролази дуж кп 435, сече кп 535, кп 536 и завршава се на кп 536, између
кп 531/2 и кп 537 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА ЕРСКА.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази између кп 553/3, кп 553/1, кп 546/2 и кп 546/1
у КО Љутице, одређује се назив: ЗАСЕОК ВАРАГИЋИ.
Засеок бр. 2 – Засеок се налази на кп 1376 у КО Љутице, одређује се назив:
ЗАСЕОК ЗАЈЧИЦА.
Засеок бр. 3 – Засеок се налази на кп 631 и кп 627 у КО Љутице, одређује се
назив: ЗАСЕОК ШУМЕ.
Засеок бр. 4 – Засеок се налази на кп 12 у КО Љутице, одређује се назив:
ЗАСЕОК БРДА.
Засеок бр. 5 – Засеок се налази на кп 206, кп 207 и кп 208 у КО Љутице,
одређује се назив: ЗАСЕОК ОБРЕЗИЦА.
Засеок бр. 6 – Засеоку који се простире преко и између кп 844, 845, 846, 851,
852 и кп 855/1 у КО Љутице, одређује се назив: ЗАСЕОК ЛАУДАНОВИЋИ.
Засеок бр. 7 – Засеоку који се простире преко и између кп 1291, 1292 и кп
1293 у КО Љутице, одређује се назив: ЗАСЕОК ИВАНОВИЋИ.
Засеок бр. 8 – Засеоку који се простире преко и између кп 589/2, 589/1, 585,
586, 590 и кп 601 у КО Љутице, одређује се назив: ЗАСЕОК ПАВЛОВИЋИ.
XX Утврђују се називи улица за насељено место МАЂЕР и то:
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1. Улица почиње на граници са насељеним местом Велика Јежевица, од кп 703,
поред кп 154, пролази дуж целе кп 703 и завршава се на кп 703, поред кп
160/7 у КО Мађер, одређује се назив: УЛИЦА ЈЕЛАВ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 10 у насељеном месту Велика
Јежевица и носи исти назив у оба насељена места.
2. Улица почиње на граници са насељеним местом Дражиновићи, од кп 303 у
КО Дражиновићи, поред кп 154 у КО Мађер, пролази дуж кп 303 у КО
Дражиновићи, пролази дуж целе кп 37 у КО Мађер, кп 702 у КО Мађер, кп
72, кп 698 и завршава се на кп 698, између кп 693 и кп 699 у КО Мађер, на
тромеђи насељених места Мађер, Доња Добриња и Честобродица, одређује
се назив: УЛИЦА ДИВЧИБАРСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту
Дражиновићи и носи исти назив у оба насељена места.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 41, између кп 40 и кп 43,
пролази дуж целе кп 41, пролази дуж кп 701, пролази дуж целе кп 492,
пролази дуж кп 706, наставља поред кп 706, кп 338 у КО Мађер, пролази
границом са насељеним местом Мала Јежевица, од кп 705, поред кп 336/2,
пролази дуж целе кп 705 и завршава се на кп 705, поред кп 280 у КО Мађер,
одређује се назив: УЛИЦА МАЂЕРСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 5 у насељеном месту Мала
Јежевица и улицом број 4 у насељеном месту Средња Добриња и носи исти
назив у сва три насељена места. Ово је опис нове улице број 3 за насељено
место Мађер (добија се спајањем улице број 3 и улице број 4 у КО Мађер промена елабората).
4. Улица број 4 у насељеном месту Мађер се укида из разлога што је извршена
промена елабората где се спајају Улица број 3 и Улица број 4 у КО Мађер и
добија се нова Улица број 3 у КО Мађер.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 701, између кп 490 и кп 191,
пролази дуж кп 701, кп 468 и завршава се на кп 468, између кп 461/1 и кп
462/1 у КО Мађер, одређује се назив: УЛИЦА ЋУРЧИЋА БРДО.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 514, између кп 513 и кп 584,
пролази дуж целе кп 514 и завршава се на кп 514, између кп 557 и кп 558 у
КО Мађер, одређује се назив: УЛИЦА ДОЛОВИ.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 698, између кп 684 и кп 699,
сече кп 684, кп 86, кп 683, кп 682/1, кп 682/2, кп 661, кп 642, кп 610, пролази
дуж кп 707 и завршава се на кп 707, поред кп 554 у КО Мађер, одређује се
назив: УЛИЦА ВРАНОВИНА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 4 у насељеном месту Доња
Добриња и носи исти назив у оба насељена места.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 185, поред кп 186, сече кп
185, пролази дуж кп 199, сече кп 206/1 и завршава се на кп 206/1 у КО Мађер,
одређује се назив: УЛИЦА НЕДЕЉКА ЂОКОВИЋА.
XXI Утврђују се називи улица за насељено место МАЛА ЈЕЖЕВИЦА и то:
1. Улица почиње од кп 1123, поред кп 471, иде дуж кп 1123 и на њој се
завршава, код кп 467, све у КО Мала Јежевица, одређује се назив: УЛИЦА
ЈЕЖЕВАЧКА.
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Напомена: Заједничка улица са улицом број 9 у насељеном месту Велика
Јежевица и носи исти назив у оба насељена места. Улица је скраћена, а
остатак улице број 1 је нова улица број 13 – промена елабората.
2. Улица почиње од границe са насељеним местом Душковци, од кп 1110/2,
између кп 225 и кп 214, пролази дуж целе кп 1110/2 и завршава се на кп
1111/1, између кп 313/2 и кп 415/1 у КО Мала Јежевица, одређује се назив:
УЛИЦА ЧУК.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 4, од кп 1111/2, између кп 681 и кп
794, пролази дуж кп 1111/2, кп 1111/1 и завршава се на кп 1111/1, између кп
585 и кп 594 у КО Мала Јежевица, одређује се назив: УЛИЦА ДРАГОЉУБА
ДЕСПОТОВИЋА.
4. Улица почиње на граници са насељеним местом Велика Јежевица, почиње
између кп 801 и 811, иде дуж кп 1111/2, пролази дуж целе кп 1117 и завршава
се на кп 1117, између кп 751/3 и кп 575 у КО Мала Јежевица, одређује се
назив: УЛИЦА АМБАРИНА.
Напомена: Скраћена улица како се не би преклапала са улицом из суседног
насељеног места – промена елабората.
5. Улица почиње на тромеђи насељених места Мала Јежевица, Мађер и Средња
Добриња, од кп 1124, поред кп 1050/2, пролази дуж кп 1124, и на њој се
завршава, поред кп 861 у КО Мала Јежевица, одређује се назив: УЛИЦА
МАЂЕРСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 3 у насељеном месту Мађер и
носи исти назив у оба насељена места.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 953, између кп 931 и кп 902,
пролази дуж целе кп 953, пролази дуж кп 1119, кп 1118, сече кп 1104, кп
1106/1, кп 1106/2, кп 1099/1, кп 1095, кп 1094 и завршава се на кп 1094 у КО
Мала Јежевица, одређује се назив: УЛИЦА ГОРЊОДОБРИЊСКА.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 4, између кп 726 и кп 727, сече кп
726, пролази дуж целе кп 723/5, кп 723/3, сече кп 753, кп 752/2, пролази дуж
целе кп 769 и завршава се на кп 769, између кп 752/4 и кп 766 у КО Мала
Јежевица, одређује се назив: УЛИЦА ЈЕЗЕРА.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 554, поред кп 560/3, сече кп
554, кп 555/1, кп 556, кп 551, кп 541 и завршава се на кп 541 у КО Мала
Јежевица, одређује се назив: УЛИЦА ГОЛО БРДО.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 390, између кп 378/2 и кп
405/2, пролази дуж целе кп 390, пролази дуж кп 391 и завршава се на кп 391,
између кп 375 и кп 387/1 у КО Мала Јежевица, одређује се назив: УЛИЦА
РАДОВАНА ТОДОРОВИЋА.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 411, пролази дуж кп 1114 и
завршава се на кп 1114, између кп 291 и кп 374/10 у КО Мала Јежевица,
одређује се назив: УЛИЦА ЈОВАЊДАНСКА.
11. Улица почиње на граници са насељеним местом Велика Јежевица, на кп
1123, поред кп 338, пролази дуж кп 1123, сече кп 330 и завршава се на кп 330
у КО Мала Јежевица, одређује се назив: УЛИЦА СОКАК.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 11 у насељеном месту Велика
Јежевица и носи исти назив у оба насељена места.
12. Улица почиње на граници са насељеним местом Горња Добриња, од кп 1122,
поред кп 375, пролази дуж кп 1122 и завршава се на кп 1122, поред кп 374/1 у
КО Мала Јежевица, одређује се назив: УЛИЦА СИМА ГРУЈИЋА.
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Напомена: Заједничка улица са улицом број 10 у насељеном месту Горња
Добриња и носи исти назив у оба насељена места.
13. Улица почиње од предложене улице 11, на кп 341, између 467 и 338, иде дуж
кп 341, кп 1121, 1108 на којој се и завршава, код кп 6/1, све у КО Мала
Јежевица, одређује се назив: УЛИЦА ПРЉАГЕ.
Напомена: Нова улица која је настала као део улице 1 – промена елабората.
XXII Утврђују се називи улица и засеока за насељено место МИЛИЋЕВО СЕЛО и
то:
1. Улица почиње у кп 2253, између кп 342 и кп 343, протеже се дуж кп 2253 у
којој се и завршава, између кп 677 и кп 2266, а све у КО Милићево Село,
одређује се назив: УЛИЦА ТАМНАВЕ.
2. Улица почиње од предложене Улице 1 (кп 2253), почиње у кп 3213/2 (КО
Горобиље), између кп 342 и кп 3213/1 (КО Горобиље), пролази кроз кп
3213/2 (КО Горобиље), кп 3178 (КО Горобиље), кп 3171 (КО Горобиље) у
којој се и завршава, између кп 3169 (КО Горобиље) и кп 335/1, а све у КО
Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА ФИЛИПА РАДУЛОВИЋА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 16 у насељеном месту Горобиље
и носи исти назив у оба насељена места.
3. Улица почиње од предложене Улице 1 (кп 2253), почиње у кп 2252, између
кп 300/2 и кп 299, протеже се дуж кп 2252 у којој се и завршава, између кп
1790/2 и кп 1799, а све у КО Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА
ПАУНА ПЕТРОВИЋА.
4. Улица почиње од предложене Улице 3 (кп 2252), почиње у кп 329, између кп
190 и кп 310/1, протеже се дуж кп 329 у којој се и завршава, између кп 324 и
кп 331, а све у КО Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА
СПАСОЈЕВИНА.
5. Улица почиње од предложене Улице 3 (кп 2252), почиње у кп 267, између кп
263/1 и кп 288, протеже се дуж кп 267 у којој се и завршава, између кп 268/1
и кп 862/1, а све у КО Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА
МИХАИЛА РАДУЛОВИЋА.
6. Улица почиње од предложене Улице 1 (кп 2253), почиње у кп 2256, између
кп 269 и кп 847/1, протеже се дуж кп 2256 у којој се и завршава, између кп
236/3 и кп 1330/1, а све у КО Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА
РАДОВАНА БАБИЋА.
7. Улица почиње од предложене Улице 1 (кп 2253), почиње у кп 2258, између
кп 817 и кп 840, протеже се дуж кп 2258 у којој се и завршава, између кп
1179/1 и кп 2116, а све у КО Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА
ДРАГОЈЛА ВЕЉОВИЋА.
8. Улица почиње од предложене Улице 7 (кп 2258), почиње у кп 2257, између
кп 824 и кп 1006, протеже се дуж кп 2257, кп 2268 у којој се и завршава,
између кп 1824 и кп 93 (КО Грдовићи), а све у КО Милићево Село, одређује
се назив: УЛИЦА МИЛИЋА ПРИМИЋУРА.
9. Улица почиње од предложене Улице 6 (кп 2256), почиње у кп 858, између кп
859/5 и кп 927/1, протеже се дуж кп 858 у којој се и завршава, између кп
855/3 и кп 933, а све у КО Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА
ВОЋАРСКА.
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10. Улица почиње од предложене Улице 7 (кп 2258), почиње у кп 2259, између
кп 820/1 и кп 1019/5, протеже се дуж кп 2259 у којој се и завршава, између кп
734 и кп 1024, а све у КО Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА
АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ.
11. Улица почиње од предложене Улице 6 (кп 2256), почиње у кп 1328, између
кп 895/2 и кп 1327/1, протеже се дуж кп 1328 у којој се и завршава, између кп
902 и кп 1258, а све у КО Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА
КАЛЕМИ.
12. Улица почиње од предложене Улице 8 (кп 2257), почиње у кп 1274, између
кп 1260 и кп 1257/3, протеже се дуж кп 1274 у којој се и завршава, између кп
1276 и кп 1478, а све у КО Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА
ГРОБЉАНСКА.
13. Улица почиње у кп 2251, између кп 164 и кп 165, протеже се дуж кп 2251 у
којој се и завршава, између кп 123 и кп 1386/2, а све у КО Милићево Село,
одређује се назив: УЛИЦА ТРЊАЦИ.
14. Улица је продужетак предложене Улице 9 (кп 3586, КО Горобиље), почиње у
кп 2265, између кп 66/2 и кп 3053/1 (КО Горобиље), протеже се дуж кп 2265,
кп 2262 у којој се и завршава, између кп 1689 и кп 1695/1, а све у КО
Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА ГОРОБИЉСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 9 у насељеном месту Горобиље и
носи исти назив у оба насељена места.
15. Улица почиње од предложене Улице 13 (кп 2251), почиње у кп 23, између кп
24 и кп 162, протеже се дуж кп 23, кп 21, кп 15, кп 4/2, кп 1/2 у којој се и
завршава, између кп 2 и кп 1/1, а све у КО Милићево Село, одређује се назив:
УЛИЦА МОРАВАЦ.
16. Улица почиње од предложене Улице 3 (кп 2252), почиње у кп 1581, између
кп 1604 и кп 1553/1, протеже се дуж кп 1581 у којој се и завршава, између кп
1580/1 и кп 1580/2, а све у КО Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА
СТЕВАНА РАДУЛОВИЋА.
17. Улица почиње од предложене Улице 9 (кп 3586, КО Годовик), почиње у кп
2267, између кп 1695/3 и кп 925 (КО Годовик), протеже се дуж кп 2267 у
којој се и завршава, између кп 1162/2 (КО Годовик) и кп 1809, а све у КО
Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА АРИЉСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 11 у насељеном месту Годовик и
носи исти назив у оба насељена места.
18. Улица почиње од предложене Улице 3 (кп 2252), почиње у кп 1776, између
кп 1562 и кп 1781, протеже се дуж кп 1776, кп 1764/2 у којој се и завршава,
између кп 1761/2 и кп 1764/3, а све у КО Милићево Село, одређује се назив:
УЛИЦА СВЕТОСАВСКА.
19. Улица почиње од предложене Улице 13 (кп 2251), почиње у кп 197/2, између
кп 197/1 и кп 198/2, пролази кроз кп 197/2, кп 199/1, кп 201, протеже се дуж
кп 214, кп 1345, кп 1347/5, кп 1356/2, кп 1433/2, кп 1421/1 у којој се и
завршава, између кп 1421/3 и кп 1425/1, а све у КО Милићево Село, одређује
се назив: УЛИЦА СВИЛАЈИЋИ.
20. Улица почиње од предложене Улице 5 (кп 267), почиње у кп 254, између кп
256/1 и кп 866, протеже се дуж кп 254 у којој се и завршава, између кп 245 и
кп 867, а све у КО Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА
МАРКОВИЋА ПОЉЕ.
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21. Улица почиње од предложене Улице 8 (кп 2257), почиње у кп 1114, између
кп 950 и кп 1124, протеже се дуж кп 1114 у којој се и завршава, између кп
964 и кп 1133/1, а све у КО Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА
АНТОНИЈЕВИЋА ПОТОК.
22. Улица почиње од предложене Улице 1 (кп 2253), почиње у кп 773, између кп
767 и кп 776, протеже се дуж кп 773, кп 772, кп 759, кп 773 у којој се и
завршава, између кп 761/1 и кп 762/1, а све у КО Милићево Село, одређује се
назив: УЛИЦА БОШКОВИЋА ПОЉЕ.
23. Улица почиње од предложене Улице 7 (кп 2258), почиње у кп 1029/2, између
кп 1010/3 и кп 1100, протеже се дуж кп 1029/2, кп 2260, кп 1080, кп 2126, кп
2122, кп 2138/2, кп 2138/6 у којој се и завршава, између кп 2141/1 и кп
2138/3, а све у КО Милићево Село, одређује се назив: УЛИЦА
СТАНОЈЕВИЋА БРДО.
24. Улица се укида и прелази у засеок број 3 – промена елабората.
Засеок бр. 1 – Засеок се простире унутар површине оивичен кп 2221, кп
721/1, кп 721/2, кп 2244, све у КО Милићево Село, одређује се назив:
ЗАСЕОК КЛИК.
Засеок бр. 2 – Засеок се простире унутар површине оивичен кп 1598, кп
1618/3, кп 1623, кп 1624/1, све у КО Милићево Село, одређује се назив:
ЗАСЕОК РАДУЛОВИЋИ.
Засеок бр. 3 – Засеоку који се простире преко и између кп 2164, 2165, 2166,
2190, 2193, 2195, 1040, 1041 и кп 1042 у КО Милићево Село, одређује се
назив: ЗАСЕОК СТЕФАНОВИЋИ.
XXIII Утврђују се називи улица и засеока за насељено место МРШЕЉИ и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Душковци, од предложене
Улице бр. 14, од кп 1095/2, поред кп 1096, сече кп 1095/2, пролази дуж кп
1088, прати део кп 1076 и завршава се на кп 1076, између кп 1146/2 и кп
1083/1 у КО Мршељи, одређује се назив: УЛИЦА НЕШОВИЋА ЧЕСМА.
2. Улица почиње од границе са насељеним местом Богданица, од кп 787, поред
кп 786, сече кп 787, кп 779/2, кп 770, кп 756, кп 696/2, кп 725, прати део кп
1152, сече кп 663/1, кп 650/2, кп 487, кп 510, кп 564 и завршава се на кп 564,
поред кп 575/2 у КО Мршељи, одређује се назив: УЛИЦА БЕЛИ ПОТОК.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 724, поред кп 725, прати део
кп 1152 и завршава се на кп 1152, између кп 867 и кп 999 у КО Мршељи,
одређује се назив: УЛИЦА ГЛАВИЦА.
4. Улица почиње од границе са насељеним местом Тометино Поље, од кп 1147,
сече кп 469, пролази дуж кп 1150 и завршава се на кп 1150, између кп 244 и
кп 242/1 у КО Мршељи, одређује се назив: УЛИЦА РИДОВИ.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 4, од кп 328/2, поред кп 329, сече кп
328/2, кп 325, кп 326, кп 458, пролази између кп 462/1 и кп 73/2 и завршава се
између кп 462/1 и кп 73/2 у КО Мршељи, одређује се назив: УЛИЦА
МРСОЉ.
6. Улица почиње од кп 1156, иде дуж границе са насељеним местом Богданица,
пролази дуж кп 1156, сече кп 1021/3, кп 1022/1 и завршава се на кп 1061,
између кп 1022/2 и кп 1106/1 у КО Мршељи, одређује се назив: УЛИЦА
ВУКА КАРАЏИЋА.
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Напомена: Заједничка улица са улицом број 16 у насељеном месту
Богданица, општина Горњи Милановац и носи исти назив у оба насељена
места. Назив преузет из Одлуке о утврђивању назива улица и других делова
насељених места на територији општине Горњи Милановац.
7. Улица почиње од кп 1156, поред кп 789, иде дуж границе са насељеним
местом Богданица, пролази дуж кп 1156 и завршава се на кп 1156, поред кп
866 у КО Мршељи, на граници са насељеним место Богданица, одређује се
назив: УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 2 у насељеном месту Богданица,
општина Горњи Милановац и носи исти назив у оба насељена места. Назив
преузет из Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених
места на територији општине Горњи Милановац.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 509, сече кп 631/2, кп 632/2,
кп 636, кп 641/3, кп 610, пролази дуж кп 1152 и завршава се на кп 1152,
између кп 1013/3 и кп 593 у КО Мршељи, одређује се назив: УЛИЦА ОСОЈЕ.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 8, од кп 621, између кп 631/2 и кп
487, пролази дуж кп 621, сече кп 487, кп 492, пролази дуж кп 1152, сече кп
914/1, кп 650/2 и завршава се на кп 650/2 у КО Мршељи, одређује се назив:
УЛИЦА БЕЛОКАМЕНИЧКА.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 653, између кп 658 и кп 654,
пролази дуж кп 656, пролази дуж целе кп 1159, сече кп 62, кп 59/1, кп 155, кп
154, кп 1147 и завршава се на кп 1147, поред кп 152 у КО Мршељи, одређује
се назив: УЛИЦА КАМЕНИЧКА.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 10, од кп 1151, између кп 59/1 и кп
156/1, пролази дуж кп 1151, сече кп 207/1, кп 213/1, кп 214/3, кп 345, кп 348/2
и завршава се на кп 348/2 у КО Мршељи, одређује се назив: УЛИЦА
БЕЛОБОР.
12. Улица почиње од кп 1156, иде дуж границе са насељеним местом Богданица,
пролази дуж кп 1156, пролази дуж целе кп 783/1, све у КО Мршељи, сече кп
1155 и завршава се на кп 1155 у КО Богданица, на граници са насељеним
место Богданица, одређује се назив: УЛИЦА МИРЕ АЛЕЧКОВИЋ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 8 у насељеном месту Богданица,
општина Горњи Милановац и носи исти назив у оба насељена места. Назив
преузет из Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених
места на територији општине Горњи Милановац.
13. Улица почиње од границе са насељеним местом Љутице, од кп 7/1, сече кп
7/1, кп 6/4, кп 6/5, кп 8/1, кп 23/2, кп 23/1 и завршава се на кп 23/1, поред кп
25/4 у КО Мршељи, одређује се назив: УЛИЦА ЖИВКА ЈОКСИМОВИЋА.
14. Улица почиње на граници са насељеним местом Душковци, од кп 1158,
поред кп 1083/2, пролази дуж целе кп 1158 и завршава се на кп 1158, поред
кп 1114 у КО Мршељи, на тромеђи Мршеља, Душковца и Богданице,
одређује се назив: УЛИЦА МАЉЕНСКОГ ОДРЕДА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 3 у насељеном месту Душковци,
општина Пожега и носи исти назив у оба насељена места.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази између кп 545, кп 554/1, кп 554/2 и кп 539/1 у
КО Мршељи, одређује се назив: ЗАСЕОК СТАНИЋИ.
Засеок бр. 2 – Засеок се налази између кп 1057, кп 1077, кп 1049 и кп 1059 у
КО Мршељи, одређује се назив: ЗАСЕОК ЗЕЛЕНИ БРЕГ.
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Засеок бр. 3 – Засеок се налази на кп 1050/4 и кп 1050/7 у КО Мршељи,
одређује се назив: ЗАСЕОК КОТЛИНЕ.
Засеок бр. 4 – Засеок се налази на кп 119 у КО Мршељи, одређује се назив:
ЗАСЕОК ОРЛОВО ГНЕЗДО.
XXIV Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ОТАЊ и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Глумач, од кп 598, између кп
562 и кп 582, прати део кп 598 и завршава се на кп 598, између кп 651/3 и кп
767/1 у КО Отањ, одређује се назив: УЛИЦА КОСЈЕРСКА.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1251, између кп 659 и кп
752/1, пролази дуж кп 1251 и завршава се на кп 1251, између кп 695 и кп 1098
у КО Отањ, одређује се назив: УЛИЦА МИЉАКОВИНА.
3. Улица почиње од границе са насељеним местом Глумач, од кп 1098, сече кп
1098, пролази дуж кп 1251, кп 1257, кп 1253, кп 1256, кп 850/11, кп 842/4,
сече кп 833/2 и завршава се на кп 835/1 у КО Отањ, одређује се назив:
УЛИЦА БАРИЦЕ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 8 у насељеном месту
Честобродица и улицом број 5 у насељеном месту Глумач и носи исти назив
у сва три насељена места.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 1252, између кп 874 и кп
1141, пролази дуж кп 1252, кп 1163 и завршава се на кп 1163, између кп
1162/5 и кп 1151 у КО Отањ, одређује се назив: УЛИЦА ОСРЕДАК.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 598, између кп 603 и кп 755,
прати део кп 598, пролази дуж целе кп 1263, сече кп 467, пролази дуж кп
1246/1 и завршава се на кп 1246/1, поред кп 199/2 у КО Отањ, одређује се
назив: УЛИЦА МИЛОРАДА БОНЏУЛИЋА.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 437, између кп 469 и кп 429,
пролази дуж кп 437, пролази дуж целе кп 113, сече кп 108, пролази дуж кп 76
и завршава се на кп 76, између кп 63 и кп 77 у КО Отањ, одређује се назив:
УЛИЦА СЛАТИНА.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 1246/1, поред кп 349/6,
пролази дуж целе кп 1249, пролази дуж кп 1006, сече кп 552/1, пролази дуж
кп 559 и завршава се на кп 559, поред кп 561/1 у КО Отањ, одређује се назив:
УЛИЦА ПОЉСКИ ПУТ.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 1006, између кп 1013 и кп
949, пролази дуж кп 1006, кп 951 и завршава се на кп 962 у КО Отањ,
одређује се назив: УЛИЦА СКРАПЕШКА.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 1246/1, између кп 199/2 и кп
349/6, пролази дуж кп 1246/1 и завршава се на кп 1246/1, између кп 13 и кп
268 у КО Отањ, одређује се назив: УЛИЦА ЗАПИСИ.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 9, од кп 1248, између кп 322 и кп
346, пролази дуж целе кп 1248, прати део кп 1214/2, пролази дуж целе кп
1212 и завршава се на кп 1212, између кп 1187 и кп 1189/2 у КО Отањ,
одређује се назив: УЛИЦА ОТАЊСКА.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 9, од кп 1247, између кп 321 и кп
320, пролази дуж кп 1247, кп 297, сече кп 335 и завршава се на кп 1195/1,
између кп 1193/2 и кп 1195/3 у КО Отањ, одређује се назив: УЛИЦА
СИЈАЛИЦА.
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Засеок бр. 1 – Засеок се налази између кп 815/1, кп 800/2, кп 802 и кп 812 у
КО Отањ, одређује се назив: ЗАСЕОК ПАСКОВИНА.
Засеок бр. 2 – Засеок се налази између кп 122, кп 139/3, кп 131/1 и кп 127 у
КО Отањ, одређује се назив: ЗАСЕОК ПОБРЂЕ.
XXV Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ПАПРАТИШТЕ и то:
1. Улица почиње у насељеном месту Тучково, од кп 990/2 у КО Тучково, поред
кп 990/1 у КО Тучково, пролази дуж целе кп 990/2, сече кп 1938 у КО
Папратиште, пролази дуж целе кп 2146 у КО Папратиште и завршава се на кп
666/3 у КО Папратиште, поред кп 665 у КО Папратиште, одређује се назив:
УЛИЦА ПАПРАТИНСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 12 у насељеном месту Тучково и
носи исти назив у оба насељена места.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2146, поред кп 903, сече кп
1010, пролази дуж кп 2147, кп 2150 и завршава се на кп 2150, између кп 2093
и кп 2102 у КО Папратиште, одређује се назив: УЛИЦА МЕТАЉКА.
3. Улица почиње на граници са насељеним местом Тучково, од кп 901 у КО
Тучково, поред кп 1826 у КО Папратиште, пролази дуж кп 901, прати део кп
2145 у КО Папратиште и завршава се на кп 2145, између кп 736/1 и кп 1012 у
КО Папратиште, одређује се назив: УЛИЦА МОКРА БАРА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 3 у насељеном месту Тучково и
носи исти назив у оба насељена места.
4. Улица почиње на граници са насељеним местом Средња Добриња, од кп
2151, поред кп 83, пролази дуж целе кп 2151 и завршава се на кп 2151, поред
кп 666/3 у КО Папратиште, одређује се назив: УЛИЦА МАЛО БРДО.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 16 у насељеном месту Средња
Добриња и носи исти назив у оба насељена места.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 4, од границе са насељеним местом
Средња Добриња, од кп 2143, између кп 6/1 и кп 80, пролази дуж кп 2143 и
завршава се на кп 2143, између кп 390 и кп 605 у КО Папратиште, одређује се
назив: УЛИЦА ЈЕЧМЕНИШТЕ.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 692, између кп 691/2 и кп
693/1, пролази дуж кп 2144, пролази дуж целе кп 10 и завршава се на кп 10,
између кп 3 и кп 18/1 у КО Папратиште, одређује се назив: УЛИЦА
ЉУБЕЧЕВСКА.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 1075, између кп 1049/1 и кп
1053/1, пролази дуж кп 1075, кп 2142/2, кп 2144 и завршава се на кп 692,
између кп 691/3 и кп 693/1 у КО Папратиште, одређује се назив: УЛИЦА
ДРАГУТИНА ПЕЈОВИЋА.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 461/3, између кп 2142/2 и кп
461/2, пролази дуж кп 533, сече кп 534, кп 530, кп 529, кп 466/1 и завршава се
на кп 466/1 у КО Папратиште, одређује се назив: УЛИЦА ДРАГУТИНА
МАСЛАЋА.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 1111, између кп 508/2 и кп
1081, пролази дуж целе кп 1111 и завршава се на кп 1111, између кп 1120 и
кп 1121 у КО Папратиште, одређује се назив: УЛИЦА КОВАЧЕВИЋА
ВОДА.
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10. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, између кп 2146 и кп 1031, сече кп
1031, кп 1287, пролази дуж кп 1035 и завршава се на кп 1035, између кп 1269
и кп 2145 у КО Папратиште, одређује се назив: УЛИЦА МАЈДАНСКА.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 1513, између кп 1553/2 и кп
1471, пролази дуж целе кп 1513, кп 1651, кп 1772 и завршава се на кп 1772,
између кп 1766 и кп 1773 у КО Папратиште, одређује се назив: УЛИЦА
ГРБАВИЦА.
12. Улица почиње од предложене Улице бр. 11, од кп 1645 у КО Папратиште,
између кп 1646 и кп 1651 у КО Папратиште, сече кп 1645, кп 1642, кп 1639 у
КО Папратиште, пролази дуж целе кп 1792/2 у КО Папратиште, сече кп 1807,
кп 1812 у КО Папратиште, пролази дуж кп 1011 у КО Тучково и завршава се
на кп 1011, поред кп 1814 у КО Папратиште, одређује се назив: УЛИЦА
ПОЉАНИЦА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 13 у насељеном месту Тучково и
носи исти назив у оба насељена места.
13. Улица почиње од предложене Улице бр 11, од кп 1659, сече кп 1659, пролази
дуж кп 1693/1, сече кп 1682, кп 1695/2, кп 1695/1 и завршава се на кп 1697 у
КО Папратиште, одређује се назив: УЛИЦА ОРАЈЕВИЦА.
14. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 2147, између кп 1304 и кп
1330, пролази дуж кп 2147, кп 1941 и завршава се на кп 1941, између кп 1940
и кп 1949 у КО Папратиште, одређује се назив: УЛИЦА ПЛОЧА.
15. Улица почиње од предложене Улице бр. 14, од кп 2147, између кп 1958/1 и
кп 2049, пролази дуж кп 2147 и завршава се на кп 2147, између кп 1992 и кп
2033 у КО Папратиште, одређује се назив: УЛИЦА МАЋИЋА БРДО.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази на кп 231 у КО Папратиште, одређује се
назив: ЗАСЕОК МАСЛАЋИ.
Засеок бр. 2 – Засеок се налази на кп 773 у КО Папратиште, одређује се
назив: ЗАСЕОК ЉУБЕЧЕВО.
Засеок бр. 3 – Засеок се налази између кп 2077, кп 2058/1, кп 2019 и кп 2074/1
у КО Папратиште, одређује се назив: ЗАСЕОК ГВОЗДАЦ.
XXVI Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ПИЛАТОВИЋИ и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Дљин (општина Лучани), од
кп 2201/1, између кп 351/2 и кп 318/3, пролази дуж кп 2201/1, кп 2208/1,
прати део кп 2208/3 и завршава се на кп 2208/3 између кп 2092 и 2091/1 у КО
Пилатовићи, одређује се назив: УЛИЦА ПИЛАТОВАЧКА.
Напомена: Нова улица, опис спојене улице број 1 и дела улице број 13 –
промена елабората.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2201/1, између кп 151 и кп
166, пролази дуж кп 2201/1, сече кп 2200 и завршава се на кп 2200 у КО
Пилатовићи, одређује се назив: УЛИЦА СКЕЛА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 8 у насељеном месту
Пријановићи и носи исти назив у оба насељена места.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2203, између кп 178/3 и кп
952, пролази дуж кп 2203 и завршава се на кп 2203, између кп 497 и кп 500 у
КО Пилатовићи, одређује се назив: УЛИЦА ЋЕТОВИК.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 2203, поред кп 183/2, сече
кп 214, пролази дуж целе кп 220/3 и завршава се на кп 220/3, између кп 217 и
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кп 220/5 у КО Пилатовићи, одређује се назив: УЛИЦА ПИЛАТОВАЧКО
БРДО.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 903, између кп 904/2 и кп
898/4, прати део кп 903 и завршава се на кп 903, између кп 921/3 и кп 922/2 у
КО Пилатовићи, одређује се назив: УЛИЦА КОСИЦА.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, између кп 1033/2 и кп 1038,
пролази дуж кп 534 и завршава се на кп 534, између кп 529/1 и кп 898/5 у КО
Пилатовићи, одређује се назив: УЛИЦА ЧОЛИЋА ПОТОК.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1038, између кп 1050/2 и кп
1033/1, пролази дуж кп 1038 и завршава се на кп 1038, између кп 1025 и кп
1130 у КО Пилатовићи, одређује се назив: УЛИЦА ПИЛАТОВАЧКО ПОЉЕ.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 885, између кп 889 и кп
584/3, пролази дуж кп 885, пролази дуж целе кп 613 и завршава се на кп 613,
између кп 614/1 и кп 612/3 у КО Пилатовићи, одређује се назив: УЛИЦА
БРАЋЕ МАРКИЋЕВИЋ.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1060, између кп 1061/1 и кп
1059, пролази дуж целе кп 1060, сече кп 1085, кп 1092, кп 1096/2 и завршава
се на кп 1096/2, поред кп 1062/3 у КО Пилатовићи, одређује се назив:
УЛИЦА МАЈОРА ЈАНКА МАРКИЋЕВИЋА.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2205/1, између кп 1591/1 и
кп 822/9, прати део кп 2205/1, пролази дуж кп 677, кп 731 и завршава се на кп
731, између кп 672/1 и кп 730/2 у КО Пилатовићи, одређује се назив: УЛИЦА
БЈЕЛОШЕВАЧКА.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 10, од кп 2205/1, између кп 1579 и
кп 820/1, прати део кп 2205/1, пролази дуж целе кп 1585, кп 1580/3 и
завршава се на кп 1580/3, између кп 1580/4 и кп 1582/3 у КО Пилатовићи,
одређује се назив: УЛИЦА ЈОТИЋА КОСА.
12. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2211, између кп 1326/1 и кп
1324, пролази дуж кп 2211 и завршава се на кп 2211, између кп 1272/1 и кп
1415/2 у КО Пилатовићи, одређује се назив: УЛИЦА МОРАВСКА.
13. Улица почиње поред кп 2091/1 КО Пилатовићи, иде дуж кп 926 КО
Прилипац и завршава се поред кп 2091/3 КО Пилатовићи, одређује се назив:
УЛИЦА ПРОТЕ ГУЧАНИНА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту Прилипац
и улицом број 1 у насељеном месту Лопаш, носи исти назив у сва три
насељена места.
14. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2214, између кп 1728 и кп
1605, пролази дуж кп 2214 и завршава се на кп 2214, између кп 1716 и кп
1612 у КО Пилатовићи, одређује се назив: УЛИЦА ДР МИЛОША
МИЛИЋЕВИЋА.
15. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2212, између кп 1363/1 и кп
1508, пролази дуж кп 2212 и завршава се на кп 2212, између кп 1495 и кп
1372 у КО Пилатовићи, одређује се назив: УЛИЦА СУВО ПОЉЕ.
16. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2217/1, између кп 2046/2 и
кп 1740/5, пролази дуж кп 2217/1 и завршава се на кп 2217/1, између кп 1833
и кп 1855/3 у КО Пилатовићи, одређује се назив: УЛИЦА ПИЛАТОВАЧКИХ
РАТНИКА.
17. Улица почиње од предложене Улице бр. 16, од кп 1903, између кп 2039/3 и
кп 1902/2, пролази дуж кп 1903 и завршава се на кп 1903, између кп 1905/3 и
кп 1901 у КО Пилатовићи, одређује се назив: УЛИЦА ПАВЛА СТОЈИЋА.
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18. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2122, између кп 2120 и кп
2123, пролази дуж целе кп 2122, кп 2143 и завршава се на кп 2144/2, поред кп
2146 у КО Пилатовићи, одређује се назив: УЛИЦА ГОРЊЕ ПОЉЕ.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази између кп 1958, кп 1867, кп 1930/1 и кп 2005/1
у КО Пилатовићи, одређује се назив: ЗАСЕОК ГОРЊА БОЖИЋА КОСА.
Засеок бр. 2 – Засеок се налази између кп 2028, кп 1977/3, кп 1970 и кп 2022 у
КО Пилатовићи, одређује се назив: ЗАСЕОК СРЕДЊА БОЖИЋА КОСА.
Засеок бр. 3 – Засеок се налази између кп 1654/1, кп 1651, кп 1647 и кп 1662 у
КО Пилатовићи, одређује се назив: ЗАСЕОК ЈАЊАЧА.
Засеок бр. 4 - Засеок се налази на кп 2057/2 и кп 2055 у КО Пилатовићи,
одређује се назив: ЗАСЕОК ДОЊА БОЖИЋА КОСА.
Засеок бр. 5 - Засеок се налази на кп 1702 и кп 1670/1 у КО Пилатовићи,
одређује се назив: ЗАСЕОК ПАВЛОВИЋА КОСА.
Засеок бр. 6 - Засеок се налази на кп 742 и кп 1827 у КО Пилатовићи,
одређује се назив: ЗАСЕОК БУКВИЋА КОСА.
XXVII Утврђују се називи улица за насељено место ПОЖЕГА и то:
1. Улицa која почиње од улице Момчила Тешића, од КП 2411, између 2237 и
КП 2247, пролази дуж целе КП 2411 и завршава се на КП 2411, између КП
2230 и КП 2255 у КО Пожега, одређује се назив: УЛИЦА СЛАВКА
ЈОКСИМОВИЋА.
2. Улица која почиње од улице Момчила Тешића, од КП 2410, између КП 2221
и КП 2223, пролази дуж целе КП 2410 и завршава се на КП 2410, између КП
2200 и КП 2227 у КО Пожега, одређује се назив: УЛИЦА МИЛЕНЕ Д.
ЛАПЧЕВИЋ.
3. Улица која почиње од улице Господар Јованова, од КП 810, између КП 808/2
и КП 918, прати део КП 810, пролази дуж целе КП 807/8 и завршава се на КП
807/3, између КП 807/13 и КП 807/14 у КО Пожега, одређује се назив:
УЛИЦА 13. ДЕЦЕМБАР.
4. Улица која почиње од улице Војводе Путника, између КП 936 и КП 1820/1,
пролази дуж КП 949 и завршава се на КП 949, између КП 945 и КП 952/14 у
КО Пожега, одређује се назив: УЛИЦА ЈАВОРСКА.
5. Улица која почиње од улице Бана Милутина, између КП 701/9 и КП 989/13,
пролази дуж целе КП 989/18, пролази између КП 989/35 и КП 989/19 и
завршава се између КП 989/35 и КП 989/19 у КО Пожега, одређује се назив:
УЛИЦА ВИНОГРАДАРСКА.
6. Улица која почиње на граници улица Лоретска и Нићифора Максимовића, од
КП 1000/6, између КП 999/1 и КП 995/2, пролази дуж КП 1000/6 и завршава
се на КП 1000/6, између КП 1000/15 и КП 1002/17 у КО Пожега, одређује се
назив: УЛИЦА ДОБРИЊСКА.
7. Улица која почиње од улице Прудови, од КП 2866, између КП 2849 и КП
2854, прати део КП 2866 и завршава се на КП 2866, између КП 2858 и КП
2847, у КО Пожега, одређује се назив: УЛИЦА ЖИВОСЛАВА ЖИКA
КОСТИЋА.
8. Улица која почиње од улице Светосавска, од КП 518/74, између КП 518/59 и
КП 518/62, пролази дуж целе КП 518/74 и завршава се на КП 518/74, између
КП 518/49 и КП 518/50, у КО Пожега, одређује се назив: УЛИЦА
МИРОСЛАВА ПАВЛОВИЋА ПАВИКА.
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9. Улица која почиње од улице Зелена пијаца, од КП 233/6, између КП 233/3 и
КП 233/1, пролази дуж целе КП 233/6 и завршава се на КП 233/6, између КП
234/1 и КП 232/1 у КО Пожега, одређује се назив: УЛИЦА ЛАЗАРА
ЗУБАНА.
10. Улица која почиње од улице Јована Демира, од КП 147/3, између КП 148/1 и
КП 147/1, пролази дуж целе КП 147/3 и завршава се на КП 147/3, између КП
143 и КП 146/1 у КО Пожега, одређује се назив: УЛИЦА ДРАГУТИНА
МАСЛАЋА.
11. Улица која почиње од улице Књаза Милоша, од КП 1822/1, између КП 1430/2
и КП 1415/5, пролази дуж КП 1822/1 и завршава се на КП 1822/1, поред КП
1411/1 у КО Пожега, одређује се назив: УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА.
12. Улица која почиње од улице Књаза Милоша, од КП 1440/1, поред КП 1431/3,
сече КП 1440/1, КП 1440/2, КП 1440/5, КП 1440/6, КП 1439/3 и завршава се
на КП 1439/3, поред КП 1433/17 у КО Пожега, одређује се назив: УЛИЦА
ВЕЛИБОРА ТРЕБИЊЦА.
13. Улица која почиње од улице Књаза Милоша, од КП 1447, између КП 1449 и
КП 1446/5, пролази дуж целе КП 1447 и завршава се на КП 1447, између КП
1834/1 и КП 1446/7 у КО Пожега, одређује се назив: УЛИЦА ЗОРАНА М.
ГЛУШЧЕВИЋА.
14. Улица почиње од КП 1674/9 у КО Висибаба, поред КП 1675 у КО Висибаба,
сече КП 1674/9, КП 3420 у КО Пожега, КП 3419 у КО Пожега, КП 3418 у КО
Пожега, КП 3417 у КО Пожега и завршава се на КП 3417, поред КП 1161/2 у
КО Висибаба, одређује се назив: УЛИЦА ЈОСИФА ЈОСА УГОЧИ.
15. Улица почиње од КП 2133 У КО Висибаба, поред КП 3483 у КО Пожега,
пролази дуж КП 2133 и завршава се на КП 2133, поред КП 3479 у КО
Пожега, одређује се назив: УЛИЦА ДР МИЛИВОЈА САРВАНА.
16. Улица почиње од улице Павла Штула, од КП 84 у КО Расна, поред КП 4234 у
КО Пожега, пролази дуж КП 84, пролази дуж целе КП 4538 у КО Пожега,
пролази дуж КП 5084 у КО Пожега и завршава се на КП 5084, поред КП 4619
у КО Пожега, одређује се назив: УЛИЦА МИТРЕ МИТРОВИЋ.
17. Улица почиње од улице Браће Мићића, од КП 4699, између КП 4659 и КП
4701, пролази дуж целе КП 4699 и завршава се не КП 4699, између КП 4705 и
КП 4711 у КО Пожега, одређује се назив: УЛИЦА МИЛОША
МИЛИЋЕВИЋА.
18. Улица почиње од улице Браће Мићића, од КП 4551, поред КП 4585, сече КП
4551, КП 4576 и завршава се на КП 4576, поред КП 4573 у КО Пожега,
одређује се назив: УЛИЦА МАЉЕНСКОГ ОДРЕДА.
19. Улица почиње од улице Таштипољска, од КП 5025, између КП 5006 и КП
5007, пролази дуж целе КП 5025 и завршава се на КП 5025, између КП 5029 и
КП 5026 у КО Пожега, одређује се назив: УЛИЦА ХРАСТОВА ЛУЖЊАКА.
20. Улица почиње од улице Таштипољска, од КП 5017, између КП 5008 и КП
5009, пролази дуж целе КП 5017, КП 5024 и завршава се на КП 5024, између
КП 5011 и КП 5023 у КО Пожега, одређује се назив: УЛИЦА ЕРСКА.
XXVIII Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ПРИЈАНОВИЋИ и
то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Гугаљ, од кп 1932/1, поред
кп 1931/2, пролази дуж кп 1932/1, пролази дуж целе кп 1459, пролази дуж кп
1471/3, пролази дуж целе кп 1488/2, прати део кп 1943 и завршава се на кп
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1937/1, поред кп 1814/1 у КО Пријановићи, одређује се назив: УЛИЦА
ЧАЧАНСКА.
2. Улица почиње од границе са насељеним местом Гугаљ, од кп 1920, између кп
1381/2 и кп 1438/2, пролази дуж целе кп 1920, кп 1921/1, кп 1420/7, кп 1419/4,
кп 1423/4 и завршава се на кп 1423/4, између кп 1423/3 и кп 1423/2 у КО
Пријановићи, одређује се назив: УЛИЦА ИНДУСТРИЈСКА.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1471/3, између кп 1471/1 и
кп 1470/3, пролази дуж кп 1471/3, кп 1919, кп 484 и завршава се на кп 484,
између кп 87 и кп 475 у КО Пријановићи, одређује се назив: УЛИЦА ЕРИЋА
ПОТОК.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 1020, између кп 995 и кп
996, пролази дуж целе кп 1020 и завршава се на кп 1020, између кп 969/2 и кп
1021/1 у КО Пријановићи, одређује се назив: УЛИЦА ПРИЈАНОВАЧКА.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1903, између кп 1904 и кп
1902/1, пролази дуж кп 1922/1, пролази дуж целе кп 1940, пролази дуж кп
1917/1 и завршава се на кп 1917/1, између кп 394/2 и кп 420 у КО
Пријановићи, одређује се назив: УЛИЦА ВОЈНА.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 1917/1, између кп 761 и кп
946, пролази дуж кп 1917/1, кп 557, пролази дуж целе кп 502/2, кп 501/2, сече
кп 495 и завршава се на кп 491/2, поред кп 495 у КО Пријановићи, одређује
се назив: УЛИЦА БРЂАНСКА.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 778, између кп 758/2 и кп
925, пролази дуж кп 778 и завршава се на кп 778, између кп 770 и кп 789 у
КО Пријановићи, одређује се назив: УЛИЦА АЏИН ПОТОК.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1644/4, између кп 1644/1 и
кп 1644/3, пролази дуж целе кп 1644/4, пролази дуж кп 1934, кп 1933, сече кп
1649/2, кп 1939/1 и завршава се на кп 1939/1 у КО Пријановићи, одређује се
назив: УЛИЦА СКЕЛА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 2 у насељеном месту
Пилатовићи и носи исти назив у оба насељена места.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 1922/1, између кп 1172 и кп
1896/2, пролази дуж кп 1922/1, кп 1918/2, сече кп 1132, кп 1127/2 и завршава
се на кп 1127/2, поред кп 1127/1 у КО Пријановићи, одређује се назив:
УЛИЦА ГОЛОУША.
10. Улица почиње од границе са насељеним местом Пожега, од кп 1924/3, између
кп 1922/4 и кп 1937/2, пролази дуж целе кп 1924/2 и завршава се на кп 1884,
између кп 1877 и кп 1924/13 у КО Пријановићи, одређује се назив: УЛИЦА
КЊАЗА МИЛОША.
Напомена: Наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
11. Улица почиње од границе са насељеним местом Пожега, између кп 1918/1 и
кп 1267/1, пролази дуж кп 1918/1, сече кп 1818, кп 1826, кп 1835, кп 1873/1 и
завршава се на кп 1877, између кп 1884 и кп 1873/1 у КО Пријановићи,
одређује се назив: УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА.
12. Улица почиње од границе са насељеним местом Бакионица, од кп 1248/2,
између кп 1243/2 и кп 1243/1, пролази дуж целе кп 1248/2, пролази дуж кп
1918/1 и завршава се на кп 1918/1, између кп 382/2 и кп 605 у КО
Пријановићи, одређује се назив: УЛИЦА АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ.
13. Улица се укида и прелази у засеок број 4 – промена елабората.
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14. Улица почиње од предложене Улице бр. 12, од кп 671/1, поред кп 670/1, сече
кп 668, кп 667/2, кп 655, кп 636, кп 611 и завршава се на кп 611, поред кп 610
у КО Пријановићи, одређује се назив: УЛИЦА МИЛИСАВА МАРКОВИЋА.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази између кп 19, кп 17, кп 234 и кп 230/1 у КО
Пријановићи, одређује се назив: ЗАСЕОК ЈОВИЋЕВИЋИ.
Засеок бр. 2 – Засеок се налази на кп 351, кп 350 и кп 347/1 у КО
Пријановићи, одређује се назив: ЗАСЕОК ПАВЛОВИЋИ.
Засеок бр. 3 – Засеок се налази између кп 195, кп 1362/2, кп 215 и кп 178 у
КО Пријановићи, одређује се назив: ЗАСЕОК КЛИК.
Засеок бр. 4 – Засеоку који се простире преко и између кп 671/5, 657, 651,
640, 634 и кп 656 у КО Пријановићи, одређује се назив: ЗАСЕОК
РАДОЈИЧИЋИ.
XXIX Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ПРИЛИПАЦ и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Пилатовићи, између кп 530/2
(КО Прилипац) и кп 2091/1 (КО Пилатовићи), улица се целом дужином
простире кп 926, кп 944 (КО Пилипац), и завршава код границе са насељеним
местом Лопаш, код кп 919/2 (КО Прилипац), одређује се назив: УЛИЦА
ПРОТЕ ГУЧАНИНА.
Напомена: Улица је заједничка са насељеним местима Пилатовићи и Лопаш.
2. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 541 и кп 627/1, улица се
целом дужином простире кп 943, кп 931, делом кп 833, кп 828, и завршава
између кп 934 и кп 775, све у КО Прилипац, одређује се назив: УЛИЦА
КНЕЗА ЛАЗАРА.
3. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 461/2 и кп 648/1, улица
се целом дужином простире кп 926, кп 419, и завршава између кп 427/2 и кп
394, све у КО Прилипац, одређује се назив: УЛИЦА МЛАДОМИРА МЛАЂА
АНТОВИЋА.
4. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 489/5 и кп 481/3, улица
се целом дужином простире кп 436, и завршава између кп 489/3 и кп 475, све
у КО Прилипац, одређује се назив: УЛИЦА ГРОБЉАНСКА.
5. Улица почиње од границе са насељеним местом Лопаш, између кп 385 и кп
387, улица се целом дужином простире кп 386, кп 924/1, кп 924/2, и завршава
између кп 89 и кп 151, све у КО Прилипац, одређује се назив: УЛИЦА
БЈЕЛОШЕВАЧКА.
6. Улица почиње од предложене улице бр. 3, између кп 316 и кп 425, улица се
целом дужином простире кп 923, и завршава код предложене улице бр. 5,
између кп 322 и кп 355, све у КО Прилипац, одређује се назив: УЛИЦА
ЈОВАНОВИЋА БРДО.
7. Улица почиње од предложене улице бр. 6, између кп 299/1 и кп 352, улица се
целом дужином простире кп 353, и завршава узмеђу кп 254 и кп 331, све у
КО Прилипац, одређује се назив: УЛИЦА СПАСОЈА ЈАКОВЉЕВИЋА
ДОБРА.
8. Улица почиње од предложене улице бр. 3, између кп 402 и кп 897, улица се
целом дужином простире кп 926, делом кп 384, кп 387, и завршава код
границе са насељеним местом Лопаш, између кп 387 (Прилипац) и кп 2057
(КО Лопаш), одређује се назив: УЛИЦА ШЉИВИЦА.
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9. Улица почиње од предложене улице бр. 2, између кп 621/1 и кп 623/1, улица
се целом дужином простире кп 622, кп 930, и завршава између кп 674 и кп
699, све у КО Прилипац, одређује се назив: УЛИЦА ПРОТЕ КОЉАЈИЋА.
10. Улица почиње од предложене улице бр. 2, између кп 588/1 и кп 599, улица се
целом дужином простире кп 931, и завршава између кп 594/2 и кп 604/1, све
у КО Прилипац, одређује се назив: УЛИЦА ОБАЛЕ.
Засеок бр. 1 – Засеок обухвата кп 259, кп 234, кп 233, кп 232, кп 65, кп 66/1,
све у КО Прилипац, одређује се назив: ЗАСЕОК КЛИК.
Засеок бр. 2 – Засеок обухвата кп 517, кп 513, кп 514, кп 521, све у КО
Прилипац, одређује се назив: ЗАСЕОК БЈЕЛОШЕВАЦ.
XXX Утврђују се називи улица за насељено место РАДОВЦИ и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Висибаба, од кп 1121 у КО
Радовци, поред кп 164/3 у КО Радовци, пролази дуж целе кп 1121, кп 1116 у
КО Радовци, кп 1120 у КО Радовци, пролаз дуж кп 2070 у КО Здравчићи и
завршава се на кп 2070, између кп 1071/1 у КО Здравчићи и кп 1117/1 у КО
Здравчићи, одређује се назив: УЛИЦА ЗДРАВЧИЋКИ ПУТ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту Здравчићи
и улицом број 1 у насељеном месту Висибаба. Носи исти назив у наведеним
насељеним местима.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1117, између кп 194/1 и кп
41/3, пролази дуж целе кп 1117, пролази дуж кп 1123 и завршава се на кп
1123, поред кп 611/1 у КО Радовци, одређује се назив: УЛИЦА
РАДОВАЧКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 11 у насељеном месту Здравчићи
и носи исти назив у оба насељена места.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 197, између кп 194/2 и кп
196/3, пролази дуж целе кп 197, пролази дуж кп 1122 и завршава се на кп
1122, поред кп 236 у КО Радовци, одређује се назив: УЛИЦА РАВНИ ГАЈ.
4. Улица почиње на граници са насељеним местом Висибаба, од кп 1122, поред
кп 236, пролази дуж кп 1122, пролази дуж целе кп 1127, кп 1128 и завршава
се на кп 1128, поред кп 946/3 у КО Радовци, одређује се назив: УЛИЦА
ПОЖЕШКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 2 у насељеном месту Висибаба и
носи исти назив у оба насељена места.
5. Улица почиње на граници са насељеним местом Узићи, од кп 1129, поред кп
946/3, пролази дуж целе кп 1129, кп 743, пролази дуж кп 1126 и завршава се
на кп 1126, поред кп 1118 у КО Радовци, одређује се назив: УЛИЦА
ШЕВАРИЦЕ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 6 у насељеном месту Узићи и
носи исти назив у оба насељена места. Простире се дуж границе са
насељеним местима Узићи и Горјани, општина Ужице.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 294, између кп 293 и кп 297,
пролази дуж целе кп 294, пролази дуж кп 1118 и завршава се на кп 1118,
између кп 434 и кп 490 у КО Радовци, одређује се назив: УЛИЦА ЛУКЕ.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 4, од кп 416, између кп 404 и кп 417,
пролази дуж целе кп 416, пролази дуж кп 1118 и завршава се на кп 1118,
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између кп 725/1 и кп 720/1 у КО Радовци, одређује се назив: УЛИЦА
ПОБРДАЉЕ.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 1119, између кп 1099 и кп
1115/2, пролази дуж целе кп 1119 и завршава се на кп 1119, између кп 826/2 и
кп 1021/2 у КО Радовци, одређује се назив: УЛИЦА РАДОВАЧКО БРДО.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 521, између кп 490 и кп 489,
пролази дуж целе кп 521 и завршава се на кп 521, између кп 471 и кп 524/1 у
КО Радовци, одређује се назив: УЛИЦА БАГРЕМОВА.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 963, поред кп 982/1, сече кп
963, кп 964, кп 970/1, кп 973/3, кп 973/2 и завршава се на кп 973/2, поред кп
971/2 у КО Радовци, одређује се назив: УЛИЦА ТОШИЋА БРДО.
XXXI Утврђују се називи улица за насељено место РАСНА и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Пожега, од кп 1887/1, између
кп 204/2 и кп 204/1, пролази дуж целе кп 1887/1 и завршава се на кп 1887/1,
између кп 1345/1 и кп 1345/2 у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА
УЖИЧКИ ПУТ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту Узићи и
носи исти назив у оба насељена места.
2. Улица почиње од кп 5084 у КО Пожега, поред кп 163/4 у КО Расна, пролази
дуж кп 5084, сече кп 161/4 у КО Расна, кп 161/1 у КО Расна, кп 180 у КО
Расна, кп 187 у КО Расна, пролази између кп 143 у КО Расна и кп 146 у КО
Расна и завршава се између кп 143 и кп 146 у КО Расна, одређује се назив:
УЛИЦА ЈЕЛИЦЕ СМИЉАНИЋ.
Напомена: Наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
3. Улица почиње од 84 у КО Расна, поред кп 91/3 у КО Расна, пролази дуж кп
84, пролази дуж целе кп 4538 у КО Пожега, пролази дуж кп 5084 у КО
Пожега и завршава се на кп 5084, поред кп 161/4 у КО Расна, одређује се
назив: УЛИЦА МИТРЕ МИТРОВИЋ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 16 у насељеном месту Пожега и
носи исти назив у оба насељена места.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 1865/2, између кп 160/1 и кп
82, пролази дуж кп 1865/2 и завршава се на кп 1865/2, између кп 136/3 и кп
503/2 у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА РУДНИЧКА.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 139/1, између кп 192/1 и кп
141, прати део кп 139/1, сече кп 528, кп 195, кп 197, пролази дуж кп 200/2 и
завршава се на кп 200/2, између кп 205/1 и кп 199/2 у КО Расна, одређује се
назив: УЛИЦА ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 200/2, између кп 572/2 и кп
197, пролази дуж кп 200/2, пролази дуж целе кп 532, кп 556/5 и завршава се
на кп 565/11, између кп 565/12 и кп 554/1 у КО Расна, одређује се назив:
УЛИЦА ДРАГИЋА МАТИЋА.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1867/1, између кп 557/3 и кп
629/1, пролази дуж целе кп 1867/1, пролази дуж кп 1865/2 и завршава се на
кп 1865/2, поред кп 953 у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА КОНАЧИНA.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 640/7, између кп 640/2 и кп
641, пролази дуж целе кп 640/7, сече кп 653/3 и завршава се између кп 653/3
и кп 653/4 у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА БИТЕВАЦ.
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9. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 746/2, поред кп 647/2, сече
кп 746/3, кп 744, кп 739, кп 654, кп пролази дуж целе кп 702/2, кп 700/6, кп
705/2, сече кп 713/2, и завршава се на кп 713/2, између кп 712 и кп 713/1 у КО
Расна, одређује се назив: УЛИЦА ЦРКВЕНА.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 526, између кп 497 и кп 858,
пролази дуж целе кп 526, сече кп 116/2, пролази дуж кп 116/6 и завршава се
на кп 116/6, поред кп 127 у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА
ЛЕКОВИНА.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1869, између кп 689/1 и кп
1101/1, пролази дуж целе кп 1869 и завршава се на кп 1869, између кп 826 и
кп 828 у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА ТАНАСИЈА НЕДИЋА.
12. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1680, између кп 1115/3 и кп
1678, пролази дуж целе кп 1680 и завршава се на кп 1680, између кп 1057 и
кп 1676 у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА КОРАЋКО БРДО.
13. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1870/2, између кп 1717/1 и
кп 1607/2, пролази дуж целе кп 1870/2 и завршава се на кп 1870/2, између кп
850 и кп 898 у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА МИЛОВАНА КОРАЋА.
14. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 885 у КО Расна, између кп
884/1 у КО Расна и кп 887/2 у КО Расна, пролази дуж целе кп 885, пролази
између кп 2019 у КО Висибаба и кп 886 у КО Расна и завршава се између кп
2019 у КО Висибаба и кп 886 у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА
ШКОЛСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 25 у насељеном месту Висибаба
и носи исти назив у оба насељена места.
15. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1008/3, 1007 и кп 1008/1,
пролази дуж целе кп 1008/3, пролази дуж кп 996, пролази дуж целе кп 1385/1,
пролази дуж кп 1872/1 и завршава се на кп 1872/1, између кп 953 и кп 1476/1
у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА ВИСИБАБСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 21 у насељеном месту Висибаба
и носи исти назив у оба насељена места.
16. Улица почиње од предложене Улице бр. 15, од кп 1010/1, између кп 1007 и
кп 983/1, пролази дуж кп 1010/1, прати део кп 975 и завршава се на кп 975 у
КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА ЋИРЈАНИЋА БРДО.
17. Улица почиње од предложене Улице бр. 15, од кп 948, између кп 961 и кп
954, пролази дуж кп 948 и завршава се на кп 948, између кп 945 и кп 950/2 у
КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА КУРМАЗОВИЋА БРДО.
18. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, на граници са насељеним местом
Висибаба, од кп 1882/2, поред кп 1476/2, пролази дуж кп 1882/2 и завршава
се на кп 1882/2, поред кп 1267/1 у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА
ШЕВАРИЦЕ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 26 у насељеном месту Висибаба
и носи исти назив у оба насељена места.
19. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1872/1, између кп 1403 и кп
1339/5, пролази дуж кп 1872/1 и завршава се на кп 1872/1, између кп 1439 и
кп 1410 у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА СТАРИ ПУТ.
20. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1018/3, између кп 1028/1 и
кп 1887/1, сече кп 1018/3, кп 1009/2, кп 1555/2, прати део кп 1898/1 и
завршава се на кп 1885 у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА РОШКИ
ПУТ.
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Напомена: Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту Рупељево,
носи исти назив у оба насељена места.
21. Улица почиње од предложене Улице бр. 20, од кп 1898/1 у КО Расна, између
кп 1568 у КО Расна и кп 1889 у КО Расна, пролази дуж кп 1898/1, кп 1864/17
у КО Расна, пролази дуж целе кп 1729/1 у КО Расна, пролази дуж целе кп
1886 у КО Расна, пролази дуж кп 1641 у КО Речице, поред кп 1794 у КО
Расна, одређује се назив: УЛИЦА ЂЕТИЊСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 2 у насељеном месту Рупељево и
са улицом број 1 у насељеном месту Речице. Носи исти назив у наведеним
насељеним местима.
22. Улица почиње од предложене Улице бр. 21, од кп 1864/17, између кп 1731/2
и кп 1876/1, пролази дуж кп 1864/17, сече кп 1722, кп 1720/1, кп 1707/2, кп
1694/3, кп 1694/2, кп 1692/2 и завршава се на кп 1690/1, између кп 1687/2 и
кп 1887/1 у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКА.
23. Улица почиње на граници са насељеним местом Пожега, од кп 1866, поред
кп 581/1, пролази дуж целе кп 1866 и завршава се на кп 1866, између кп 446 и
кп 449/3 у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА ГОДОВИЧКИ ПУТ.
Напомена: Предложена улица представља продужетак улице Годовички пут
(насељено место Пожега).
24. Улица почиње од границе са насељеним местом Пожега, од кп 1907/2, између
кп 359 и кп 360/2, пролази дуж целе кп 1907/2 и завршава се на кп 1907/2,
поред кп 371/2 у КО Расна, одређује се назив: УЛИЦА ТАШТИПОЉСКА.
Напомена: Наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
XXXII Утврђују се називи улица и засеока за насељено место РЕЧИЦЕ и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Годовик, између кп 2/2 и кп
3, пролази дуж целе кп 1641 и завршава се код трограђе са насељеним
местима Расна и Рупељево, код кп 196/1, све у КО Речице, одређује се назив:
УЛИЦА ЂЕТИЊСКА.
Напомена: наставља се у насељена места Годовик, Расну и Рупељево.
2. Улица почиње између кп 736/1 и кп 1013, пролази делом дуж кп 1646 и
завршава се код границе са насељеним местом Рупељево, између кп 641 и кп
643, све у КО Речице, одређује се назив: УЛИЦА ЛОКВА.
3. Улица почиње од предложене улице бр. 10, између кп 741/1 и кп 767, прелази
преко кп 741/2, пролази делом дуж кп 767 и завршава се између кп 754 и кп
851, све у КО Речице, одређује се назив: УЛИЦА ПАДАЛИШТЕ.
4. Улица почиње од предложене улице бр. 10, између кп 1023 и кп 1171,
пролази делом дуж кп 1055 и завршава се у кп 1034, све у КО Речице,
одређује се назив: УЛИЦА СОКАК.
5. Улица почиње од предложене улице бр. 10, између кп 1221 и кп 1318/4,
пролази делом дуж кп 1647/1, кп 1649 и завршава се између кп 1209 и кп
1349/2, све у КО Речице, одређује се назив: УЛИЦА АЈДУКОВИНА.
6. Улица почиње од предложене улице бр. 2, од кп 645 прелази преко кп 663/1,
кп 660, пролази делом дуж кп 1647/1 и завршава се између кп 926 и кп 957,
све у КО Речице, одређује се назив: УЛИЦА БЛАГАЈСКА.
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7. Улица почиње од предложене улице бр. 2, између кп 639 и кп 695/3, пролази
делом дуж кп 1643, кп 714 и завршава се између кп 579 и кп 704, све у КО
Речице, одређује се назив: УЛИЦА РАДОЈКА ТОШИЋА.
8. Улица почиње од предложене улице бр. 9, између кп 439 и кп 446, пролази
дуж целе кп 445/1, кп 445/2, делом дуж кп 1643, прелази преко кп 349/1,
наставља делом дуж кп 226, прелази преко кп 273/1, кп 272, кп 271, кп 276/3,
кп 278/1, кп 283/1 и завршава се у кп 286/1, све у КО Речице, одређује се
назив: УЛИЦА ДР МИХАИЛА ТОШИЋА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 4 у насељеном месту Рупељево и
носи исти назив у оба насељена места.
9. Улица почиње од кп 3, пролази делом дуж кп 1655 и завршава се код кп
463/1, све у КО Речице, одређује се назив: УЛИЦА ЉУБА МИЋИЋА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 2 у насељеном месту Годовик и
носи исти назив у оба насељена места.
10. Улица почиње између кп 1013 и кп 1659, пролази делом дуж кп 1646, дуж
целе кп 1660, прелази преко кп 740, кп 1646, пролази делом дуж кп 1018, дуж
целе кп 1661, делом дуж кп 1647/1, прелази преко кп 1316/1, кп 1313/1, кп
1303/2, кп 1301/1, кп 1502/1, кп 1538/5, кп 1537/1, кп 1504/2, кп 1601/3, кп
1537/2, кп 1593, кп 1591/1, кп 1591/3, наставља дуж целе кп 1586/1, прелази
преко кп 1574/2, кп 1574/4, кп 1575/1, кп 1588/1 и завршава се између кп 1587
и кп 1588/2, све у КО Речице, одређује се назив: УЛИЦА ПЕТРА
ЛЕКОВИЋА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту Сврачково
и носи исти назив у оба насељена места.
11. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 196/1 и кп 196/2,
пролази делом дуж кп 1658 и завршава се између кп 145 и кп 125, све у КО
Речице, одређује се назив: УЛИЦА ВОДЕНИЧКА.
12. Улица почиње од кп 1091, пролази делом дуж кп 1656/1 и завршава се код кп
1384/1, све у КО Речице, одређује се назив: УЛИЦА НИКИТОВИЋА ЛИПА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 4 у насељеном месту Годовик и
носи исти назив у оба насељена места.
13. Улица почиње од предложене улице бр. 8, између кп 369 и кп 539/2, пролази
делом дуж кп 1643, прелази преко кп 592, кп 567 и завршава се између кп
566/2 и кп 566/1, све у КО Речице, одређује се назив: УЛИЦА ГАЈ.
Засеок бр. 1 - Засеок обухвата кп 1400/1, кп 1395/1, кп 1395/2, кп 1403/2, кп
1402, кп 1411, кп 1409, кп 1410, кп 1433/1, кп 1433/3, кп 1432, кп 1434, кп
1437, кп 1435, у КО Речице, одређује се назив САВИЋА ЗАСЕОК.
Засеок бр. 2 - Засеок обухвата кп 1467, кп 1466, кп 1471, кп 1478, кп 1479, кп
1480/1, кп 1480/2, у КО Речице, одређује се назив: ЖИРАВЕ ЗАСЕОК.
Засеок бр. 3 - Засеок обухвата кп 941/2, кп 943/3, у КО Речице, одређује се
назив: ЊИВИЦА ЗАСЕОК.
Засеок бр. 4 - Засеок обухвата кп 951/1, кп 950/1, у КО Речице, одређује се
назив: ЖИВКОВИНА ЗАСЕОК.
Засеок бр. 5 - Засеок обухвата кп 122/1, кп 119/1, у КО Речице, одређује се
назив: ПОЖАРЕВАЦ ЗАСЕОК.
XXXIII Утврђују се називи улица и засеока за насељено место РОГЕ и то:
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1. Улица бр.1 полази од 393/1 између кп 391/1 и кп 2800 (КО Рупељево),
наставља даље дуж кп 396/2, кп 398/2, кп 3593 и завршава се на кп 3593
између кп 1202/10 и кп 1180, све у КО Роге, одређује се назив: УЛИЦА
РОШКА ПЛОЧА.
2. Улица бр.2 полази од предложене улице бр.1 на кп 3588 између кп 391/2 и кп
396/1, наставља дуж кп 3588 и завршава се на кп 3588 између кп 609 и кп
636, све у КО Роге, одређује се назив: УЛИЦА ДРЕЖНИЧКА.
3. Улица бр.3 полази од предложене улице бр.2 на кп 3587/2 између кп 122 и кп
125, наставља дуж кп 3587/2 и завршава се на кп 3587/2 између кп 104/2 и кп
132/3, све у КО Роге, одређује се назив: УЛИЦА ЈОЦОВО БРДО.
4. Улица бр.4 полази од предложене улице бр.2 на кп 308/1 између кп 339 и кп
53, наставља дуж кп 308/1, затим кроз кп 25, кп 26, кп 5, кп 6, кп 20 и
завршава се на кп 638 између кп 641 и кп 639, све у КО Роге, одређује се
назив: УЛИЦА ДРЕЖНИЧКА ГРАДИНА.
5. Улица бр.5 полази од предложене улице бр.1 на кп 394 између кп 3588 и кп
2080 (КО Рупељево), даље наставља дуж кп 153, кп 2099 (КО Рупењево) и
завршава се на кп 2099 (КО Рупељево) између кп 228/1 и кп 1902 (КО
Рупењево), одређује се назив: УЛИЦА БЛАГАЈСКА.
6. Улица бр.6 полази од предложене улице бр.10 на кп 499 између кп 463/3 и кп
1096, наставља дуж кп 499, наставља кроз кп 1079, кп 1084, кп 1071, кп
977/1, кп 1014/2, кп 1013/2, кп 1747/1, кп 1033, кп 1747/2, кп 1722/1, кп 1721/2
и завршава се на кп 1709/1 између кп 1646/1 и кп 1718/1, све у КО Роге,
одређује се назив: БАЊСКА УЛИЦА.
7. Улица почиње од предложене улице бр. 6, на кп 932/2, сече кп 925, 920/1,
прати део кп 3591, део кп 3588 и завршава се између кп 701 и 710/1 КО Роге,
одређује се назив: УЛИЦА ПАНАЂУРИШТЕ.
8. Улица почиње од предложене улице бр. 7, између кп 676 и 754, прати део кп
3590 и завршава се на кп 1300/1 КО Роге, одређује се назив: УЛИЦА
ОБРАДОВИЋА БРДО.
9. Улица почиње од предложене улице бр. 7, између кп 1587 и 1675/1, прати део
кп 1708 и завршава се између кп 1654 и 1643 КО Роге, одређује се назив:
УЛИЦА РЗАВСКА.
10. Улица почиње од предложене улице бр. 6 и улице бр. 1, између кп 1095 и
1096, прати део кп 3591, сече кп 1129, 1130, 1138 и завршава се на кп 1139/4
КО Роге, одређује се назив: УЛИЦА СЛАВЕ ИВАНОВИЋ.
11. Улица почиње од предложене улице бр. 10, између кп 1095 и 1097, прати део
кп 3592 и завршава се између кп 1043 и 1113/1 КО Роге, одређује се назив:
УЛИЦА ЈАТАРЕ.
12. Улица почиње од предложене улице бр. 15 и улице бр. 1, између кп 1202/11 и
1201, прати део кп 3594, сече кп 2683/2, прати кп 3599/1 и завршава се на
граници са суседним насељеним местом Сврачково, код кп 2828 КО Роге,
одређује се назив: УЛИЦА ПЕТРА ЛЕКОВИЋА.
13. Улица почиње од предложене улице бр. 12, између кп 2675 и 2802, прати део
кп 2800, сече кп 2791/2 и завршава се на кп 2792 КО Роге, одређује се назив:
УЛИЦА ВРШЕЉАК.
14. Улица почиње од предложене улице бр. 12, између кп 2668 и 2804, прати кп
2662/1, 2638/3, 2662/3 и завршава се између кп 2655 и 2848 КО Роге, одређује
се назив: УЛИЦА ВУКАШИНОВИЋА КОСА.
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15. Улица почиње од предложене улице бр. 12 и улице бр. 1, између кп 1180 и
1191/1, прати део кп 3593, кп 2976 и завршава се између кп 3072 и 2975 КО
Роге, одређује се назив: УЛИЦА ЗАБРДО.
16. Улица почиње од предложене улице бр. 15, између кп 1928 и 2471, прати кп
2469, део кп 3598/1, део кп 3598/3, кп 2294/2, иде паралелно са кп 2294/1,
прати део кп 3597, кп 3323, део кп 3600 и завршава се између кп 3535 и 3502
КО Роге, одређује се назив: УЛИЦА ПЕТРА ВАЈОВИЋА.
17. Улица почиње од предложене улице бр. 16, између кп 3259/2 и 2291, прати
део кп 3597, део кп 1484 и завршава се између кп 1500 и 1451 КО Роге,
одређује се назив: УЛИЦА КОТОРАЧА.
18. Улица почиње од предложене улице бр. 17 и улице бр. 19, између кп 2148 и
3255, прати целом дужином 3601 и завршава се између кп 3574 и 3558 КО
Роге, одређује се назив: СЕВЕРОВСКА УЛИЦА.
19. Улица почиње од предложене улице бр. 17 и улице бр. 18, на кп 2148, прати
кп 2149 и завршава се између кп 2179 и 1541 КО Роге, одређује се назив:
УЛИЦА ШУМСКА.
20. Улица почиње од предложене улице бр. 16, између кп 3319 и 3401/2, прати
део кп 3600 и завршава се између кп 3390/1 и 3332 КО Роге, одређује се
назив: УЛИЦА ДРВЧАНЕ.
Засеок бр. 2 – Засеок се налази између кп 520, 356/2 и 357/1 КО Роге,
одређује се назив: ЗАСЕОК ВРХ.
Засеок бр. 3 – Засеок се налази између кп 1400, 1356/1 и 1401/1 КО Роге,
одређује се назив: ЗАСЕОК ЦИГАНОВАЦ.
Засеок бр. 4 - Засеок се налази на кп 1383 КО Роге, одређује се назив:
ЗАСЕОК ТРСКА.
Засеок бр. 5 - Засеок се налази између кп 1440, 1436 и 1471 КО Роге, одређује
се назив: ЗАСЕОК КИЈУРИЋИ.
Засеок бр. 6 - Засеок се налази између кп 2188, 2192/1, 3210/1 и 3203 КО
Роге, одређује се назив: ЗАСЕОК ВИДИЋА БРДО.
Засеок бр. 7 - Засеок се налази између кп 3349/2, 3141, 3113 и 3129 КО Роге,
одређује се назив: ЗАСЕОК КУСИ ДО.
Засеок бр. 8 - Засеок се налази између кп 3154, 3152 и 3158 КО Роге, одређује
се назив: ЗАСЕОК ПРОПЛАНЦИ.
XXXIV Утврђују се називи улица и засеока за насељено место РУПЕЉЕВО и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Расна између кп 778/8 и кп
987/4, улица се целом дужином простире кп 2080, и завршава код границе са
насељним местом Роге, између кп 1844/4 и кп 1845, све у КО Рупељево,
одређује се назив: УЛИЦА РОШКИ ПУТ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 20 у насељеном месту Расна,
носи исти назив у оба насељена места.
2. Улица почиње од границе са насељеним местом Речице, између кп 1761 и кп
1068, улица се целом дужином простире кп 2093, и завршава између кп 1875
(КО Расна) и кп 1073/3 (КО Рупељево), одређује се назив: УЛИЦА
ЂЕТИЊСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 21 у насељеном месту Расна и
носи исти назив у оба насељена места.
52

3. Улица почиње од границе са насељеним местом Речице, између кп 926 и кп
1085/1, улица се целом дужином простире кп 2081, кп 908, кп 822, и
завршава код предложене улице бр. 1, између кп 831 и кп 833, све у КО
Рупељево, одређује се назив: УЛИЦА ШЕВАРИЦЕ.
4. Улица почиње од границе са насељеним местом Речице, између кп 1084 и кп
930, улица се целом дужином простире кп 962, кп 1053/2, кп 962, и завршава
између кп 990 и кп 958, све у КО Рупељево, одређује се назив: УЛИЦА ДР
МИХАИЛА ТОШИЋА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 8 у насељеном месту Речице и
носи исти назив у оба насељена места.
5. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 1365 и кп 1355, улица се
делом простире кп 1356, кп 1364/2, кп 2086, и завршава између кп 912 и кп
1104, све у КО Рупељево, одређује се назив: УЛИЦА ТАКИША.
6. Улица почиње од предложене улице бр. 13, између кп 2084 и кп 1684/1,
улица се делом простире кп 1685, кп 1691/8, и завршава код кп 1691/1,
између кп 1691/7 и кп 1689/3, све у КО Рупељево, одређује се назив: УЛИЦА
МАЈДАН.
7. Улица почиње од предложене улице бр. 5, између кп 1373 и кп 1133, улица се
целом дужином простирес кп 2086, и завршава између кп 1157 и кп 1162/1,
све у КО Рупељево, одређује се назив: УЛИЦА РЕЧИЧКА.
8. Улица почиње од предложене улице бр. 1 од кп 1309, улица се делом
простире кп 1310, кп 1269, кп 2087, кп 1293/1, и завршава код предложене
улице бр. 1, код кп 1294, све у КО Рупељево, одређује се назив: УЛИЦА
ПРВЕ ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ.
9. Улица почиње од предложене улице бр. 12, између кп 1170/1 и кп 1168,
улица се целом дужином простире кп 1169, делом кп 1182/1, и завршава код
кп 1188/1, између кп 1178 и кп 1188/2, све у КО Рупељево, одређује се назив:
УЛИЦА ДРЕЊАК.
10. Улица почиње између кп 164/1 и кп 18/2, улица се целом дужином простире
кп 2099, и завршава између кп 1902 и кп 228/1, све у КО Рупељево, одређује
се назив: УЛИЦА БЛАГАЈСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 5 у насељеном месту Роге и носи
исти назив у оба насељена места.
11. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 645 и кп 643, улица се
целом дужином простире кп 2079, између кп 534 и кп 536, све у КО Рипљево,
одређује се назив: УЛИЦА ЦОЊСКИ БУНАР.
12. Улица почиње од предложене улице бр. 7, између кп 1324 и кп 1159, улица се
целом дужином простире кп 2087, делом кп 1209, и завршава код кп 1214,
између кп 2087 и кп 1211, све у КО Рупељево, одређује се назив: УЛИЦА
МЕТАЉКА.
13. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 1429/1 и кп 1385/2,
улица се целом дужином простире кп 2078, кп 598, кп 574, кп 2083, кп 2084,
и завршава код предложене улице бр. 1, између кп 1836/1 и кп 1657, све у КО
Рупељево, одређује се назив: УЛИЦА РУПЕЉЕВСКА.
14. Улица почиње од предложене улице бр. 13, између кп 544 и кп 185, улица се
целом дужином простире кп 2078, кп 251, делом кп 232, кп 243, наставља
дуж кп 414, и завршава између кп 410 и ко 415, све у КО Рупељево, одређује
се назив: УЛИЦА ВИДИЋА СТЈЕНА.
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15. Улица почиње од границе са насељеним местом Узићи, између кп 2077/2 и
кп 295, улица се делом простире кп 61/1, кп 63/2, кп 64/2, кп 65, и завршава
код кп 45, све у КО Рупељево, одређује се назив: УЛИЦА УЗИЋКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 16 у насељеном месту Узићи и
носи исти назив у оба насељена места.
16. Улица почиње од почиње од предложене улице бр. 14, између кп 216 и кп
213, улица се целом дужином простире кп 215, и завршава између кп 221 и
кп 213, све у КО Рупељево, одређује се назив: УЛИЦА ЈЕЗЕРИНЕ.
17. Улица почиње од предложене улице бр. 3, између кп 183 и кп 1726, улица се
целом дужином простире кп 1743, кп 1747/4, и завршава између кп 1748 и кп
1747/3, све у КО Рупељево, одређује се назив: УЛИЦА ВРСТИНСКА.
18. Улица почиње од границе са насељеним местом Расна, између кп 981/5 и кп
986, улица се целом дужином простире кп 997, и завршава између кп 979/1 и
кп 996, све КО Рупељево, одређује се назив: ШЕНГОЉСКА УЛИЦА.
19. Улица почиње од предложене улице бр. 5, између кп 1124 и 1112, иде дуж кп
1114 и завршава између 1101 и 1116, све у КО Рупељево, одређује се назив:
КАМЕНОРЕЗАЧКА УЛИЦА.
Засеок бр. 3 – Засеок обухвата кп 1797, кп 1796, кп 1794, кп 1823/1, кп 1811,
све у КО Рупељево, одређује се назив: ЗАСЕОК КРШ.
Засеок бр. 4 - Засеок обухвата кп 280, кп 274, све у КО Рупељево, одређује се
назив: ЗАСЕОК ВРЕЛО.
Засеок бр. 5 - Засеок обухвата кп 848, кп 869/1, све у КО Рупељево, одређује
се назив: ЗАСЕОК БОЈОВИНА.
Засеок бр. 6 - Засеок обухвата кп 1679/3, кп 1679/2, кп 1695/5, кп 1694, кп
1693, све у КО Рупељево, одређује се назив: ЗАСЕОК ВРСТИНЕ.
XXXV Утврђују се називи улица и засеока за насељено место СВРАЧКОВО и то:
1. Улица почиње од границе са суседним насељеним местом Роге, између кп
956 и 978/2, прати кп 2109, 2108, 2106, 2102, затим сече кп 389/2, 393, 355/1 и
завршава се на кп 355/2, све у КО Сврачково, одређује се назив: УЛИЦА
ПЕТРА ЛЕКОВИЋА.
Напомена: Нова улица – део улице број 1, улица број 3 и део улице број 12 –
промена елабората.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, између кп 975/2 и 737/4, прати део
кп 2110/1 и завршава се између кп 997 и 737/2 КО Сврачково, одређује се
назив: УЛИЦА ЛЕКОВИЋА БУНАР.
3. Улица се укида – промена елабората.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, између кп 779 и 797, прати део кп
2108 и завршава се између кп 902 и 867 КО Сврачково, одређује се назив:
УЛИЦА БЛАГАЈСКА.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 3 између кп 416/1 и 221, прати део
кп 429 и део кп 436 и завршава се између кп 432 и 446 КО Сврачково,
одређује се назив: ЖИРАВСКА УЛИЦА.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, између кп 213 и 212, прати кп 209,
кп 2103 и завршава се између кп 148 и 146/1 КО Сврачково, одређује се
назив: УЛИЦА ВРАНСКА.
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7. Улица почиње од предложене Улице бр. 12, између кп 698 и 697/1, прати кп
696, део кп 676, кп 606/2 и завршава се између кп 603/2 и 600/3 КО
Сврачково, одређује се назив: УЛИЦА ШКОЛСКА.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 12, између кп 596/1 и 596/2, прати
кп 2122, сече кп 573, 572, 571, 570, 569, 565, 563, 498, 1771/3, 1771/2, 1772,
прати део кп 2111 и завршава се између кп 1828 и 1827/5 КО Сврачково,
одређује се назив: УЛИЦА АРИЉСКА.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 8, на кп 498, сече кп 514/1, 514/3,
515, 513/1, 491, 489, 487/3 и завршава се на кп 488/1 КО Сврачково, одређује
се назив: УЛИЦА ЖИРАВИЦЕ.
10. Улица се укида и прелази у засеок број 14 – промена елабората.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 8, између кп 1768 и 1836, иде
паралелно делом кп 2115 и завршава се између кп 1766 и 1838 КО Сврачково,
одређује се назив: УЛИЦА ДОЊОСЕЛСКА.
12. Улица почиње између кп 711 и 706, простире се дуж кп 2109, 2111, 1608, сече
кп 1634, 1654, 1675, 1667/1, затим прати кп 2115, 1917 и 1911/1 и завршава се
између кп 1910 и 1902, све у КО Сврачково, одређује се назив: РЗАВСКА
УЛИЦА.
Напомена: Нова улица – део улице број 1 + засеок број 13 – промена
елабората.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази на кп 374/1 КО Сврачково, одређује се назив:
ЗАСЕОК СТУДЕНАЦ.
Засеок бр. 2 – Засеок се налази на кп 34, 36 и 35 КО Сврачково, одређује се
назив: ЗАСЕОК ПОНАРЕ.
Засеок бр. 3 – Засеок се налази између кп 86, 97 и 87 КО Сврачково, одређује
се назив: ЗАСЕОК ГОДОВИЧКА ПЛАНИНА.
Засеок бр. 4 - Засеок се налази на кп 76/2, 79, 80 и 76/1 КО Сврачково,
одређује се назив: ЗАСЕОК ЖИРАВЕ.
Засеок бр. 5 - Засеок се налази између кп 820/3, 226, 239 и 816/1 КО
Сврачково, одређује се назив: ЗАСЕОК КРСТИЋИ.
Засеок бр. 6 - Засеок се налази на кп 941 и 942 КО Сврачково, одређује се
назив: ЗАСЕОК СЛОВИЋИ.
Засеок бр. 7 - Засеок се налази на кп 1039, 1041 и 1042 КО Сврачково,
одређује се назив: ЗАСЕОК ВРАНОВИНА.
Засеок бр. 8 - Засеок се налази између кп 1354, 1368, 1387/1 и 1431 КО
Сврачково, одређује се назив: ЗАСЕОК ПОДЉУБИНА СТЕНА.
Засеок бр. 9 - Засеок се налази на кп 1293/1 и 1537/2 КО Сврачково, одређује
се назив: ЗАСЕОК РАКИЋА КОЛИБЕ.
Засеок бр. 10 - Засеок се налази на кп 1499, 1505, 1504 и 1497 КО Сврачково,
одређује се назив: ЗАСЕОК ДРВЧАНЕ.
Засеок бр. 11 - Засеок се налази између кп 1492 и 1500 КО Сврачково,
одређује се назив: ЗАСЕОК ВИЈЕНАЦ.
Засеок бр. 12 - Засеок се налази између кп 1989, 1976 и 1985 КО Сврачково,
одређује се назив: ЗАСЕОК КОСЕ.
Засеок бр. 13 – Засеок се укида – промена елабората.
Засеок бр. 14 – Засеоку који се простире преко и између кп 1772, 1777, 1803,
1804, 1785, 1788/2 и кп 1786/2 у КО Сврачково, одређује се назив: ЗАСЕОК
ШОЛОВИЋИ.
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XXXVI Утврђују се називи улица за насељено место СРЕДЊА ДОБРИЊА и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Горња Добриња, од кп 1684,
између кп 83 и кп 82, пролази дуж целе кп 1684, кп 1685, кп 1686/1 и
завршава се на кп 1686/1, између кп 1104 и кп 1144 у КО Средња Добриња,
одређује се назив: УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1123, између кп 902/2 и кп
1122, пролази дуж целе кп 1123, пролази дуж кп 975, кп 967, сече кп 956, кп
951, пролази дуж целе кп 955/2 и завршава се на кп 955/2, између кп 949 и кп
977/1 у КО Средња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА РАДОСЛАВА
КОВАЧЕВИЋА.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 975, између кп 968 и кп 969,
пролази дуж целе кп 975, пролази дуж кп 1037 и завршава се на кп 1037,
између кп 983 и кп 1038/1 у КО Средња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА
ПЕАР.
4. Улица почиње на граници са насељеним местом Мађер, од кп 1698, поред кп
1077, пролази дуж кп 1698 и завршава се на кп 1698, поред кп 1 у КО Средња
Добриња, одређује се назив: УЛИЦА МАЂЕРСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 3 у насељеном месту Мађер и
носи исти назив у оба насељена места.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 115, између кп 108 и кп
112/2, пролази дуж кп 115, пролази дуж целе кп 114, сече кп 120, кп 123,
пролази дуж кп 163, сече кп 195, кп 261/2, кп 186, кп 261/2 и завршава се на
кп 261/2, поред кп 265 у КО Средња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА
ПОПОВИНА.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 1696, између кп 143 и кп
411, пролази дуж кп 1696, пролази дуж целе кп 454 и завршава се на кп 454,
између кп 428/2 и кп 435/2 у КО Средња Добриња, одређује се назив:
УЛИЦА ЈОВАНА ОБРЕНОВИЋА.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1689, између кп 1680 и кп
861/1, пролази дуж целе кп 1689 и завршава се на кп 1689, између кп 750 и кп
763 у КО Средња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА ЈЕЛИЧИЋА ПОТОК.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 7, од кп 1695, између кп 656 и кп
862, пролази дуж кп 1695, кп 533 и завршава се на кп 533, између кп 492 и кп
501 у КО Средња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА ВОЋАРСКА.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 8, од кп 639, између кп 634 и кп
636/3, пролази дуж целе кп 639, пролази дуж кп 1693 и завршава се на кп
1693, између кп 535 и кп 299/2 у КО Средња Добриња, одређује се назив:
УЛИЦА ПРЛОВИ.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1351/1, између кп 1268 и кп
1306, пролази дуж целе кп 1351/1, пролази дуж кп 1687/1, пролази дуж целе
кп 1230/4, сече кп 1228, кп 1224, кп 1217/2, пролази дуж целе кп 1374/2, кп
1375/2, пролази дуж кп 1389, сече кп 1429, кп 1438, кп 1441/3, кп 1657, кп
1642, пролази дуж целе кп 1623/4 и завршава се на кп 1623/4, између кп
1623/2 и кп 1623/3 у КО Средња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА
ЈЕЛЕНДОЛСКА.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1135/1, поред кп 1134, сече
кп 1135/1, кп 1151/1, пролази дуж кп 1691 и завршава се на кп 1691, између
кп 1191 и кп 1376/2 у КО Средња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА
ИВАНА СТАНИСАВЉЕВИЋА.
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12. Улица почиње од предложене Улице бр. 10, од кп 1687/1, између кп 1365/3 и
кп 1217/2, пролази дуж кп 1687/1 и завршава се на кп 1687/1, између кп
1378/1 и кп 1390/3 у КО Средња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА ЛИПА.
13. Улица почиње од предложене Улице бр. 10, од кп 1279/2, између кп 1279/3 и
кп 1279/1, пролази дуж целе кп 1282/2, пролази дуж кп 1299/1 и завршава се
на кп 1299/1, између кп 1204 и кп 1254/1 у КО Средња Добриња, одређује се
назив: УЛИЦА КРСМАНОВИЋА ВОДА.
14. Улица почиње од предложене Улице бр. 12, од кп 1251, између кп 1214/3 и
кп 1217/2, пролази дуж кп 1251, пролази дуж целе кп 1252 и завршава се на
кп 1252, између кп 1221 и кп 1245/1 у КО Средња Добриња, одређује се
назив: УЛИЦА МЕЖДАК.
15. Улица почиње од границе са насељеним местом Папратиште, од кп 1574,
између кп 1701 и кп 1578/3, пролази дуж целе кп 1574, пролази дуж кп 1700 и
завршава се на кп 1700, поред кп 1632/1 у КО Средња Добриња, одређује се
назив: УЛИЦА ЛОРЕТСКА.
16. Улица почиње од границе са насељеним местом Горња Добриња, од кп 1692,
поред кп 322, пролази дуж кп 1692, пролази дуж целе кп 1701 и завршава се
на кп 1701, поред кп 1572 у КО Средња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА
МАЛО БРДО.
17. Улица почиње од предложене Улице бр. 16, од кп 585/2, између кп 563/2 и кп
1553, пролази дуж целе кп 585/2 и завршава се на кп 585/2, између кп 571 и
кп 1549 у КО Средња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА ГРЕДА.
XXXVII Утврђују се називи улица за насељено место ТАБАНОВИЋИ и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Средња Добриња, од кп 612,
између кп 64 и кп 63/2, пролази дуж целе кп 612 и завршава се између кп 177
и кп 610 у КО Табановићи, одређује се назив: УЛИЦА ЛОРЕТСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 15 у насељеном месту Средња
Добриња и носи исти назив у оба насељена места.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 107/1, између кп 101 и кп
208/1, пролази дуж целе кп 107/1 и завршава се на кп 107/1, између кп 226/4 и
кп 93/2 у КО Табановићи, одређује се назив: УЛИЦА ПАПРАТИНСКА.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 107/2, између кп 79/2 и кп
81/2, пролази дуж целе кп 107/2, сече кп 88/2, кп 88/4, кп 88/5, кп 92/2, кп
93/2 и завршава се на кп 93/2 у КО Табановићи, одређује се назив: УЛИЦА
РАДОМИРА МИРОСАВЉЕВИЋА.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 207/1, између кп 208/1 и кп
206/1, пролази дуж целе кп 207/1 и завршава се на кп 207/1, између кп 203/2 и
кп 291/1 у КО Табановићи, одређује се назив: УЛИЦА ТИОСАВА
МАРИНКОВИЋА.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 214, између кп 208/1 и кп
223, пролази дуж целе кп 214 и завршава се на кп 214, између кп 244/1 и кп
270/1 у КО Табановићи, одређује се назив: УЛИЦА ДУГОВО ПОЉЕ.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 4, од кп 248, између кп 275 и кп
277/1, пролази дуж кп 248 и завршава се на кп 248, између кп 251 и кп 257/2
у КО Табановићи, одређује се назив: УЛИЦА БАШЧА.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 49, између кп 48/1 и кп 52,
пролази дуж целе кп 49 и завршава се на кп 49, између кп 33 и кп 34 у КО
Табановићи, одређује се назив: УЛИЦА КОРИТА.
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8. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 610, поред кп 177, пролази
дуж кп 610, пролази дуж целе кп 468 и завршава се на кп 610, између кп 544
и кп 550/2 у КО Табановићи, одређује се назив: УЛИЦА ТАБАНОВАЧКА.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 8, од кп 611, између кп 293 и кп
376/1, пролази дуж кп 611 и завршава се на кп 611, између кп 303 и кп 328 у
КО Табановићи, одређује се назив: УЛИЦА КЕКЕРОВИНА.
XXXVIII Утврђују се називи улица за насељено место ТВРДИЋИ и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Пониковица (општина
Ужице), од кп 1061, поред кп 7, пролази дуж целе кп 1061 и завршава се на
кп 1061, између кп 1021/2 и кп 891/2 у КО Тврдићи, одређује се назив:
УЛИЦА ЛУЖНИЧКА.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1062, између кп 869 и кп
1019/2, пролази дуж целе кп 1062 и завршава се на кп 1062, између кп 657 и
кп 658 у КО Тврдићи, одређује се назив: УЛИЦА ТРЕШЊИЧКА.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1067, између кп 434 и кп
459, пролази дуж целе кп 1067 и завршава се на кп 1067, између кп 410 и кп
834 у КО Тврдићи, одређује се назив: УЛИЦА ПАРНИЧКА.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1065, између кп 213/1 и кп
367/1, пролази дуж кп 1065, кп 1069 и завршава се на кп 1069, између кп 568
и кп 517 у КО Тврдићи, одређује се назив: УЛИЦА СИЛИСТРИЈСКА.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1064, између кп 215/1 и кп
136, пролази дуж целе кп 1064, пролази дуж кп 1073 и заврашва се на кп
1073, поред кп 598 у КО Тврдићи, одређује се назив: УЛИЦА ЦАРА
ЛАЗАРА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 13 у насељеном месту
Пониковица, град Ужице и носи исти назив у оба насељена места. Назив
преузет из Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених
места на територији града Ужица од 24.04.2019. године.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 1071/2, између кп 927/1 и кп
933/1, пролази дуж кп 1071/2, кп 1071/1 и завршава се на кп 1071/1, између
кп 965 и кп 925/1 у КО Тврдићи, одређује се назив: УЛИЦА ЈОШАНИЧКА.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 252, између кп 248/1 и кп
262/2, пролази дуж целе кп 252 и завршава се на кп 252, између кп 249/2 и кп
254/1 у КО Тврдићи, одређује се назив: УЛИЦА АЈДАРОВИНА.
XXXIX Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ТОМЕТИНО
ПОЉЕ и то:
1. Улица почиње на кп 2182/1, сече кп 2179, 2176/3, 2169/3, 2027/4, даље
пролази кроз кп 1425/2, пролази и сече кп 1344/2, 1346, 1343/2, 1300, 1305/2,
1317/1, 1289/4, 965/1, 963/1, 960/1, 937/3, скреће десно и сече кп 935/6, 917/1,
931/1, 907/5, 905/2, 400/4, 872/1, опет кроз кп 400/4, 388, 400/3, 399/1, 398/1,
398/5, 373/1, 389/1, 389/305 и завршава на кп 389/167, између кп 389/168 и
389/16, КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА ДИВЧИБАРСКА.
Напомена: Ово је опис нове улице број 1 у насељеном месту Тометино Поље
(добија се спајањем улице број 1 и улице број 8 у КО Тометино Поље –
промена елабората). Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту
Љутице и носи исти назив у оба насељена места.
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2. Улица почиње од границе са насељеним местом Љутице, од кп 1425/11,
између кп 1425/14 и кп 1425/10, пролази дуж целе кп 1425/11, кп 1425/27,
сече кп 1423, кп 1413/4, пролази дуж целе кп 1406/3, сече кп 1232/2 и
завршава се на кп 1232/2, поред кп 1233/3 у КО Тометино Поље, одређује се
назив: УЛИЦА ДИВНИЋА ПОТОК.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 1380/6, пролази дуж целе кп
1388/3, кп 1392/3, сече кп 1127/1, кп 1130, кп 1137/4 и завршава се на кп
1137/4 у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА ЛЕТАРИЋА
КОНАЦИ.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 3, од кп 1388/2, између кп 2453 и кп
1392/1, пролази дуж кп 2453 и завршава се на кп 2453, између кп 1067 и кп
1123 у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА ИЛИЋА ПОЉЕ.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 969, између кп 963/1 и кп
960/1, пролази дуж кп 969, сече кп 1265/1 и завршава се између кп 1288/1 и
кп 1270 у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА ЈОВАЊДАНСКА.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 5, од кп 1258, између кп 960/3 и кп
1265/2, пролази дуж целе кп 1258, сече кп 959 и завршава се између кп 959 и
кп 1074 у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА ВАТРОГАСНА.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2443, између кп 933 и кп
915/2, пролази дуж кп 2443, сече кп 987, кп 986 и завршава се на кп 986,
поред кп 990 у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА РУДНИЧКА.
8. Улица број 8 у насељеном месту Тометино Поље се укида из разлога што је
извршена промена елабората где се спајају улица број 1 и улица број 8 у КО
Тометино Поље и добија се нова улица број 1 у КО Тометино Поље.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2177/2, између кп 2177/1 и
кп 2179, пролази дуж целе кп 2178/2, кп 2167/7, пролази дуж кп 2462, сече кп
2056 и завршава се на кп 2053/1 у КО Тометино Поље, одређује се назив:
УЛИЦА АНДРИЈЕ ГАЈОВИЋА.
10. Улица почиње од предложене Улице бр. 9, од кп 2178/3, између кп 2179 и кп
2463, пролази дуж кп 2463, сече кп 2170, кп 2105/1, пролази између кп 2125/2
и кп 2125/1, пролази дуж кп 2465 и завршава се на кп 2463 у КО Тометино
Поље, одређује се назив: УЛИЦА МАРКОВИЋА ПОЉЕ.
11. Улица почиње од границе са насељеним местом Љутице, од кп 2464, између
кп 2386 и кп 2387, пролази дуж кп 2464, кп 2382/1, сече кп 2351, кп 2343 и
завршава се на кп 2343 у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА
ДРАГИШЕ ЛАПЧЕВИЋА.
12. Улица почиње од предложене Улице бр. 11, између кп 2381 и кп 2380,
пролази дуж кп 2381, сече кп 2405, кп 2406, кп 2416/1, кп 2417 и завршава се
на кп 2417, поред кп 2463 у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА
ГАЈЕВИ.
13. Улица почиње од предложене Улице бр. 9, од кп 2462, између кп 2021 и кп
2166, пролази дуж кп 2462, сече кп 1990/1 и завршава се на кп 1990/1 у КО
Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА МЕЂИЦА.
14. Улица почиње од предложене Улице бр. 9, од кп 2014, поред кп 2013, сече кп
2008, кп 2004 и завршава се на кп 2004 у КО Тометино Поље, одређује се
назив: УЛИЦА ЛИПА.
15. Улица почиње од кп 786/3 у КО Љутице, пролази дуж целе кп 786/1 у КО
Љутице, сече кп 789 у КО Љутице, пролази дуж целе кп 2161/2 у КО
Тометино Поље, сече кп 2160/2 у КО Тометино Поље, сече кп 2154/3 у КО
Тометино Поље, сече кп 2157 у КО Тометино Поље и завршава се на кп 2157
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у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА СТАНКОВИЋА
СТУБЛИНА.
16. Улица почиње од кп 1200 у КО Скакавци, поред кп 389/167 у КО Тометино
Поље, иде дуж границе са насељеним местом Скакавци, пролази дуж кп 1200
у КО Скакавци и завршава се на кп 1200 у КО Скакавци, поред кп 398/2 у КО
Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА ГОРЊИ РАСТОВАЦ.
17. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 400/1, сече кп 400/1, кп
398/1, пролази дуж кп 2442, сече кп 937/1, кп 937/2 и завршава се на кп 937/2
у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА СТАРИ ПУТ.
18. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 389/1, сече кп 389/1, кп 390,
кп 389/2, пролази између кп 394/9 и кп 394/1, сече кп 398/1 и завршава се на
кп 398/1 у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА РАСИНОВАЧКА.
19. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, код кп 389/1, сече кп 389/1, кп
390, кп 389/131, кп 389/129 и завршава се на кп 389/129, поред кп 389/2 у КО
Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА ДОЊИ РАСТОВАЦ.
20. Улица почиње од предложене Улице бр. 16, од кп 389/95, између кп 389/325
и кп 389/295, пролази дуж кп 389/95 и завршава се на кп 389/95, између кп
389/80 и кп 389/318 у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА
МЛАДЕНОВАЧКА.
21. Улица почиње од предложене Улице бр. 16, од кп 389/199, између кп 389/22
и кп 389/140, пролази дуж целе кп 389/199 и завршава се на кп 389/199,
између кп 389/57 и кп 389/28 у КО Тометино Поље, одређује се назив:
УЛИЦА ЦРНИ ВРХ.
22. Улица почиње од предложене Улице бр. 16, од кп 389/154, поред кп 389/140,
прати део кп 389/154 и завршава се на кп 389/154, између кп 389/28 и кп
389/253 у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА ВЕЛИКА ПЛЕЋА.
23. Улица почиње од предложене Улице бр. 16, од кп 389/154, између кп 389/10
и кп 389/13, прати део кп 389/154 и завршава се на кп 389/154, између кп
389/12 и кп 389/15 у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА
ВЕЛИКО БРДО.
24. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 2442, између кп 374/1 и кп
398/5, пролази дуж кп 2442, сече кп 374/1, кп 371/1, кп 371/2, кп 377/1, прати
део кп 381/1 и завршава се на кп 381/1, између кп 382/2 и кп 381/2 у КО
Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА ФИЛИПОВИЋА КОЛИБЕ.
25. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 891/2, сече кп 891/2, кп
890/6, прати део кп 888/1 и завршава се на кп 888/1, поред кп 893/1 у КО
Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА БЕЛИ НАРЦИС.
26. Улица почиње од предложене Улице бр. 25, од кп 891/2, између кп 896/3 и кп
891/4, пролази дуж кп 896/15, сече кп 896/13, кп 896/8, кп 895, кп 898/2 и
завршава се на кп 898/2, између кп 898/1 и кп 894 у КО Тометино Поље,
одређује се назив: УЛИЦА СУНЧЕВ ДО.
27. Улица почиње од границе са насељеним местом Љутице, од кп 2479, пролази
дуж кп 2437, сече кп 1564/1, кп 1566, пролази дуж кп 2456 и завршава се на
кп 2456, између кп 1933 и кп 1903 у КО Тометино Поље, одређује се назив:
УЛИЦА ДРЕНОВАЧКА.
28. Улица почиње од кп 2437, поред кп 1566, пролази дуж кп 2437, сече кп 1717,
кп 1660/1, кп 1663 и завршава се на кп 1663 у КО Тометино Поље, одређује
се назив: УЛИЦА МАЉЕНСКА.
29. Улица почиње од границе са насељеним местом Богданица, од кп 2480,
пролази дуж целе кп 2480, сече кп 2210/2, кп 2214, пролази дуж кп 2460, кп
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2469, сече кп 2282/1 и завршава се на кп 2282/1, поред кп 2279/1 у КО
Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ.
Напомена: Заједничка улица са улицом у насељеном месту Богданица,
општина Горњи Милановац и носи исти назив у оба насељена места. Назив
улице је преузет из Одлуке о утврђивању назива улица и других делова
насељених места на територији општине Горњи Милановац.
30. Улица почиње од предложене Улице бр. 27, од кп 2437, пролази дуж кп 2449,
кп 2447, сече кп 712 и завршава се на кп 712 у КО Тометино Поље, одређује
се назив: УЛИЦА МАЉЕНСКОГ ОДРЕДА.
31. Улица почиње од предложене Улице бр. 29, од кп 2293, сече кп 2293, пролази
дуж кп 2468, сече кп 2216 и завршава се на кп 2216 у КО Тометино Поље,
одређује се назив: УЛИЦА МРШАЉ.
32. Улица почиње од границе са насељеним местом Богданица, од кп 2323/2,
поред кп 2339/4, сече кп 2323/2, кп 2323/3 и завршава се на кп 2335/4 у КО
Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА МИЛИЦЕ ПАВЛОВИЋ.
Напомена: Заједничка улица са улицом у насељеном месту Богданица,
општина Горњи Милановац и носи исти назив у оба насељена места. Назив
улице је преузет из Одлуке о утврђивању назива улица и других делова
насељених места на територији општине Горњи Милановац.
33. Улица почиње од границе са насељеним местом Мршељи, од кп 2482, сече кп
2199/4, кп 2199/6, кп 2191/5, кп 2193/1 и завршава се на кп 2193/1, поред кп
2192/3 у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА КАМЕНИЧКА.
34. Улица почиње од границе са насељеним местом Осеченица, од кп 2471,
поред кп 22/28, пролази дуж кп 2471 и иде дуж границе са насељеним местом
Осеченица и завршава се на кп 2471, поред кп 30/1 у КО Тометино Поље,
одређује се назив: УЛИЦА ТОМЕТИНСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 42 у насељеном месту
Осеченица, општина Мионица и носи исти назив у оба насељена места.
Назив улице је преузет из Одлуке о одређивању назива улица и засеока на
територији општине Мионица.
35. Улица почиње од предложене Улице бр. 34, од границе са насељеним местом
Осеченица, од кп 22/28, пролази дуж кп 2471, сече кп 31 и завршавава се на
кп 31 у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА БЕЛИ ВРХ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 46 у насељеном месту
Осеченица, општина Мионица и носи исти назив у оба насељена места.
Назив улице је преузет из Одлуке о одређивању назива улица и засеока на
територији општине Мионица.
36. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 937/1, сече кп 957, кп 951,
кп 949/1, кп 1042, кп 1025 и завршава се на кп 1025 у КО Тометино Поље,
одређује се назив: УЛИЦА МУШИЋКА.
37. Улица почиње од предложене Улице бр. 28, од кп 1625, сече кп 1625, пролази
дуж целе кп 1628, пролази дуж кп 2457 и завршава се на кп 2457, између кп
1754 и кп 1641 у КО Тометино Поље, одређује се назив: УЛИЦА
ВЛАШИЋКА.
38. Улица почиње од кп 356/4 у КО Љутице, између кп 356/1 и кп 356/2 у КО
Љутице, пролази дуж целе кп 356/4, пролази дуж кп 304/7 и завршава се на
кп 304/7, између кп 304/1 и кп 304/8 у КО Љутице, одређује се назив:
УЛИЦА БЕГЛУЧКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 4 у насељеном месту Љутице и
носи исти назив у оба насељена места.
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39. Улица почиње од границе са насељеним местом Мушићи, од кп 2463 у КО
Тометино Поље, поред кп 2417 у КО Тометино Поље, пролази дуж кп 2463 и
завршава се на кп 808 у КО Љутице, одређује се назив: УЛИЦА
СУБЈЕЛСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 14 у насељеном месту Љутице и
носи исти назив у оба насељена места.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази на кп 98 у КО Тометино Поље, одређује се
назив: ЗАСЕОК БЕЛИ КАМЕН.
Засеок бр. 2 – Засеок се налази на кп 2425 у КО Тометино Поље, одређује се
назив: ЗАСЕОК ЈЕЉЕНЦИ.
Засеок бр. 3 – Засеок се налази на кп 383/1 и кп 412 у КО Тометино Поље,
одређује се назив: ЗАСЕОК ТАВАНАЦ.
Засеок бр. 4 – Засеок се налази на кп 487 у КО Тометино Поље, одређује се
назив: ЗАСЕОК СТОЈАНОВИЋИ.
Засеок бр. 5 – Засеок се налази између кп 152/1, кп 169, кп 124/2 и кп 120/2 у
КО Тометино Поље, одређује се назив: ЗАСЕОК КОД КОЛИБЕ.
Засеок бр. 6 – Засеок се налази на кп 277/3 у КО Тометино Поље, одређује се
назив: ЗАСЕОК ГЛИШИЋИ.
Засеок бр. 7 – Засеок се налази између кп 289/1, кп 293/3 и кп 22/1 у КО
Тометино Поље, одређује се назив: ЗАСЕОК КОСА.
Засеок бр. 8 – Засеок се налази између кп 22/20, кп 22/15, кп 22/12 и кп 22/44
у КО Тометино Поље, одређује се назив: ЗАСЕОК КАРАЏИЋИ.
Засеок бр. 9 – Засеок се налази на кп 494 у КО Тометино Поље, одређује се
назив: ЗАСЕОК МАЉЕН.
Засеок бр. 10 – Засеок се налази на кп 588 у КО Тометино Поље, одређује се
назив: ЗАСЕОК РАЗБОЈИШТЕ.
Засеок бр. 11 – Засеок се налази између кп 618, кп 613/2 и кп 619 у КО
Тометино Поље, одређује се назив: ЗАСЕОК НЕДЕЉКОВИЋИ.
Засеок бр. 12 – Засеок се налази између кп 177, кп 568 и кп 174/1 у КО
Тометино Поље, одређује се назив: ЗАСЕОК АЛЕКСИЋИ.
Засеок бр. 13 – Засеок се налази на кп 2206 и кп 2208/1 у КО Тометино Поље,
одређује се назив: ЗАСЕОК МИЛОЈЕВИЋИ.
Засеок бр. 14 – Засеок се налази на кп 1957 у КО Тометино Поље, одређује се
назив: ЗАСЕОК МИТРОВИЋИ.
Засеок бр. 15 – Засеок се налази између кп 1978/1, кп 2466, кп 1849 и кп 1856
у КО Тометино Поље, одређује се назив: ЗАСЕОК ОКУЋНИЦА.
Засеок бр. 16 – Засеок се налази на кп 22/27 у КО Тометино Поље, одређује
се назив: ЗАСЕОК ШАЛОВ ПОТОК.
Засеок бр. 17 – Засеок се налази између кп 1493/1 и кп 1481 у КО Тометино
Поље, одређује се назив: ЗАСЕОК ВАРАГИЋИ.
Засеок бр. 18 – Засеок се налази на кп 922/2 и кп 921/2 у КО Тометино Поље,
одређује се назив: ЗАСЕОК КАМЕНИЦА.
Засеок бр. 19 – Засеок се налази на кп 927/2 у КО Тометино Поље, одређује
се назив: ЗАСЕОК ПЕТРОВИЋИ.
Засеок бр. 20 – Засеок се налази између кп 262/11, кп 265/2 и кп 261/1 у КО
Тометино Поље, одређује се назив: ЗАСЕОК ШУМСКО.
Засеок бр. 21 – Засеок се налази између кп 261/1, кп 265/5 и кп 273/1 у КО
Тометино Поље, одређује се назив: ЗАСЕОК ДИВНИЋА ПОЉЕ.
62

Засеок бр. 22 – Засеок број 22 се укида из разлога што је улици број 18
додељен назив.
Засеок бр. 23 – Засеок број 23 се укида из разлога што је улици број 18
додељен назив.
XL Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ТУЧКОВО и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Врнчани, од кп 1010, између
кп 262 и кп 1007/6, пролази дуж целе кп 1010, кп 1009, кп 1008 и завршава се
на кп 1008, између кп 966/2 и кп 1017/1 у КО Тучково, одређује се назив:
УЛИЦА ЧАЧАНСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту Јелен До и
носи исти назив у оба насељена места.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 955, између кп 1008 и кп
965/2, пролази дуж целе кп 965/2, сече кп 966/2, пролази дуж кп 955 и
завршава се на кп 955, између кп 926 и кп 951 у КО Тучково, одређује се
назив: УЛИЦА БАШЧИНА.
3. Улица почиње од предложене Улице бр .1, између кп 938/2 и кп 939, пролази
дуж кп 1004/1, пролази дуж целе кп 936, сече кп 920, пролази дуж целе кп
901 и завршава се на кп 901, поред кп 899 у КО Тучково, одређује се назив:
УЛИЦА МОКРА БАРА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 3 у насељеном месту
Папратиште и носи исти назив у оба насељена места.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, на кп 1009, простире се дуж кп
853 и 1011 и завршава се између кп 4/1 и 889, све у КО Тучково, одређује се
назив: УЛИЦА ОРОВИЦА.
Напомена: Опис нове скраћене улице број 4 – промена елабората.
5. Улица почиње од границе са насељеним местом Папратиште, од кп 57, поред
кп 56, пролази дуж кп 57, пролази дуж целе кп 32 и завршава се на кп 32,
између кп 14 и кп 33 у КО Тучково, одређује се назив: УЛИЦА ГРБАВИЦА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 11 у насељеном месту
Папратиште и носи исти назив у оба насељена места.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 4, од кп 2/3, поред кп 2/1, сече кп
2/3, пролази између кп 1/2 и кп 1/5, сече кп 1/5, кп 53/3, кп 52/2, кп 29/1, кп
26/2, пролази дуж целе кп 42/6 и завршава се на кп 42/6, између кп 42/3 и кп
45/1 у КО Тучково, одређује се назив: УЛИЦА АДИЦЕ.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 446, између кп 442 и кп 443,
пролази дуж целе кп 446, пролази дуж кп 1012 и завршава се на кп 1012,
између кп 450 и кп 470 у КО Тучково, одређује се назив: УЛИЦА
АДОВИНА.
8. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 561/1, између кп 561/22 и кп
328, пролази дуж кп 328, кп 538, сече кп 551/2, кп 551/1, кп 552/3, кп 556, кп
552/2, пролази дуж кп 1012, кп 252 и завршава се на кп 252, између кп 236 и
кп 518 у КО Тучково, одређује се назив: УЛИЦА РУЈЕВИЦЕ.
9. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 594, између кп 586 и кп 587,
пролази дуж целе кп 594, пролази дуж кп 1012 и завршава се на кп 1012,
између кп 490 и кп 575/1 у КО Тучково, одређује се назив: УЛИЦА АГИНЕ
ЛИВАДЕ.
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10. Улица почиње од предложене Улице бр 9, између кп 587 и кп 1010, пролази
дуж кп 598/1 и завршава се на кп 595, између кп 596/1 и кп 593 у КО
Тучково, одређује се назив: УЛИЦА ВЕЛИКА ЛИВАДА.
11. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 437, између кп 430 и кп 439,
пролази дуж целе кп 437, сече кп 455, кп 457, кп 458/1, пролази дуж целе кп
166, сече кп 160, кп 158, кп 142/1 и завршава се на кп 142/1 у КО Тучково,
одређује се назив: УЛИЦА ВРНЧАНСКА РЕКА.
12. Улица почиње од границе са насељеним местом Јелен До, од кп 990/2 у КО
Тучково, између кп 1002 и кп 990/1 у КО Тучково, пролази дуж целе кп
990/2, сече кп 1938 у КО Папратиште и завршава се на кп кп 1002, поред кп
987/1 у КО Тучково, одређује се назив: УЛИЦА ПАПРАТИНСКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту
Папратиште и носи исти назив у оба насељена места.
13. Улица почиње код кп 4/1, простире се дуж кп 1011 и завршава се код кп 1/1,
све у КО Тучково, одређује се назив: УЛИЦА ПОЉАНИЦА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 12 у КО Папратиште и носи исти
назив у оба насељена места. Опис нове улице у насељеном месту Тучково –
промена елабората.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази на кп 504/2 у КО Тучково, одређује се назив:
ЗАСЕОК КЕВЧИЦА.
XLI Утврђују се називи улица и засеока за насељено место УЗИЋИ и то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Злакуса, између кп 952/1 и
кп 955/11, улица се целом дужином простире кп 1129, и завршава код
границе са насељеним местом Рацна, између кп 1104 и кп 1103, све у КО
Узићи, одређује се назив: УЛИЦА УЖИЧКИ ПУТ.
2. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 363/2 и кп 1129, улица
се целом дужином простире кп 1117, и завршава код предложене улице бр. 4,
између кп 305 и кп 212, све у КО Узићи, одређује се назив: УЛИЦА
ВЛАДАНА СОКИЋА.
3. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 894/2 и кп 650/3, улица
се целом дужином простире кп 912, и завршава између кп 889/4 и кп 652/1,
све у КО Узићи, одређује се назив: УЛИЦА ОМЛАДИНСКА.
4. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 903/2 и кп 902/1, улица
се целом дужином простире кп 880/4, кп 1119, кп 1120/1, кп 1116/1, делом кп
65/2, кп 73/7, кп 74/4, и завршава код границе са насељеним местом
Висибаба, између кп 74/1 и кп 74/3, све у КО Узићи, одређује се назив:
УЛИЦА БОРКА НИКИТОВИЋА.
5. Улица почиње од предложене улице бр. 4, између кп 170 и кп 171, улица се
целом дужином простире кп 174/3, кп 604/3, кп 174/1, кп 192, и завршава код
границе са насељеним местом Висибаба, између кп 193/2 и кп 60/2, све у КО
Узићи, одређује се назив: УЛИЦА МАЛИ ВЕНАЦ.
6. Улица почиње између кп 754/1 (КО Радовци) и кп 380/4 (КО Узићи), улица се
целом дужином простире границом са насељеним местом Радовци и
Висибаба, дуж кп 1122, кп 1123/1, и завршава између кп 1452/1 (КО
Висибаба) и кп 101 (КО Узићи), одређује се назив: УЛИЦА ШЕВАРИЦЕ.
7. Улица почиње од предложене улице бр. 4, између кп 547/1 и кп 591/4, улица
се целм дужином простире кп 1119, и завршава код предложене улице бр. 5,
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између кп 576/1 и кп 578/2, све у КО Узићи, одређује се назив: УЛИЦА
МИЛАНА ДАНИЛОВИЋА КАЛАБАСТЕРА.
8. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 821/2 и кп 909/2, улица
се целом дужином простире кп 1118, кп 669/3, кп 480/2, кп 481/9, кп 1118, и
завршава код границе са насељеним местом Радовци, између кп 15/2 и кп
380/5, све у КО Узићи, одређује се назив: УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА.
9. Улица почиње од предложене улице бр. 8, између кп 480/1 и кп 669/1, улица
се целом дужином простире кп 670, кп 674/1, кп 677/2, делом кп 675, кп
720/3, кп 725/1, кп 747, кп 1126, кп 396, и завршава код границе са
насељеним местом Радовци, између кп 380/5 и кп 400/1, све у КО Узићи,
одређује се назив: УЛИЦА МОМЧИЛА РИСТОВИЋА.
10. Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 821/11 и кп 943, улица
се целом дужином простире кп 951, кп 1126, кп 862, делом кп 858/4, кп 858/3,
и завршава код кп 862, између кп 758/2 и кп 758/ , све у КО Узићи, одређује
се назив: УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА.
11. Улица почиње између кп 792 (КО Узићи) и кп 1192/1 (КО Горјани), улица се
делом простире границом са насељеним местом Горјани дуж кп 1126, кп 748
и завршава код предложене улице бр. 9 (КО Узићи), одређује се назив:
УЛИЦА ПОЖЕШКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 20 у насељеном месту Горјани,
град Ужице и носи исти назив у оба насељена места. Назив преузет из
Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на
територији града Ужица од 24.04.2019. године.
12. Улица почиње од предложене улице бр. 8, између кп 836/4 и кп 834, улица се
целом дужином простире кп 836/2, кп 828/9, и завршава између кп 828/1 и кп
828/6, све у КО Узићи, одређује се назив: УЛИЦА ЂЕТИЊСКА.
13. Улица почиње од предложене улице бр. 2, између кп 378/2 и кп 1095/1, улица
се целом дужином простире кп 1100, делом се простире границом са
насељеним местом Расна, дуж кп 1124, све у КО Узићи, одређује се назив:
УЛИЦА ГРЧКО ГРОБЉЕ.
14. Улица почиње од предложене улице бр. 10, између кп 810 и кп 826/4, делом
се простире кп 826/1, кп 813/2, и завршава код кп 840/3, између кп 840/2 и кп
841, све у КО Узићи, одређује се назив: УЛИЦА ГОРЈАНСКА.
15. Улица почиње од границе са насељеним местом Радовци, између кп 14/7 и кп
6, улица се целом дужином простире кп 13, и завршава код кп 25/3, између
кп 30/5 и кп 504, све у КО Узићи, одређује се назив: УЛИЦА ЈАНКОВИЋА
БРДО.
16. Улица почиње од предложене улице бр. 1, од кп 1130, улица се делом
простире кп 975, кп 974, кп 965, и завршава код границе са насељеним
местом Рупељево, код кп 1128/1, све у КО Узићи, одређује се назив: УЛИЦА
УЗИЋКА.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 15 у насељеном месту Рупељево
и носи исти назив у оба насељена места.
Засеок бр. 1 – Засеок обухвата кп 423/1, кп 418, кп 415/4, кп 456, кп 455, све у
КО Узићи, одређује се назив: ЗАСЕОК ЈАЗАВЧЕВ ПОТОК.
Засеок бр. 2 – Засеок обухвата кп 849, кп 848, кп 853, кп 803, кп 819, кп
820/3, све у КО Узићи, одређује се назив: ЗАСЕОК МИНДЕРОВИЋИ.
Засеок бр. 3 – Засеок обухвата кп 602/2, кп 615, кп 602/4, кп 614/2, кп 614/1,
све у КО Узићи, одређује се назив: ЗАСЕОК МАРКОВИЋИ.
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XLII Утврђују се називи улица и засеока за насељено место ЧЕСТОБРОДИЦА и
то:
1. Улица почиње од границе са насељеним местом Каленићи, од кп 1854,
између кп 1020/1 и кп 1020/3, пролази дуж целе кп 1854, прати део кп 1830 и
завршава се на кп 1830, између кп 1767 и кп 1766/1 у КО Честобродица,
одређује се назив: УЛИЦА КОСЈЕРСКА.
2. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, од кп 1830, између кп 1365/1 и кп
1358/6, прати део кп 1830, прелази дуж целе кп 909, кп 1829, кп 722, кп 1828,
кп 1819 и завршава се на кп 54, све у КО Честобродица, одређује се назив:
УЛИЦА МИЛИЋА РАДОВАНОВИЋА.
Напомена: Промена елабората при чему се дужина улице број 2. скраћује.
3. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 1377/2, између кп 1268/4 и
кп 1377/1, пролази дуж целе кп 1377/2, пролази дуж кп 1843/1 и завршава се
на кп 1843/1, између кп 1433 и кп 1450/2 у КО Честобродица, одређује се
назив: УЛИЦА ЖУДОВИНА.
4. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 1842, између кп 1114/2 и кп
1130/1, прати део кп 1842, кп 1216 и завршава се на кп 1216, између кп
1211/1 и кп 1217 у КО Честобродица, одређује се назив: УЛИЦА ЈЕВРЕМА
КОСТИЋА.
5. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 1153, између кп 1841 и кп
1151/3, пролази дуж кп 1153, кп 1841, пролази дуж целе кп 1154/3, кп 1154/4,
кп 1158, пролази дуж кп 1840, кп 1839 и завршава се на кп 1839, између кп
835 и кп 845 у КО Честобродица, одређује се назив: УЛИЦА РАДУКЕ.
6. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 710/2, између кп 710/1 и кп
1825, сече кп 712, пролази дуж целе кп 1832, пролази дуж кп 1821, пролази
дуж целе кп 464, пролази дуж кп 1833, пролази дуж целе кп 408 и завршава
се на кп 408, између кп 1828 и кп 419 у КО Честобродица, одређује се назив:
УЛИЦА БРДИЈА.
7. Улица почиње од предложене Улице бр. 2, од кп 132, између кп 114 и кп 129,
пролази дуж целе кп 132, пролази дуж кп 1835, пролази дуж целе кп 962,
пролази дуж кп 1836 и завршава се на кп 1836, између кп 928 и кп 1004 у КО
Честобродица, одређује се назив: УЛИЦА МАНДИНА СТЕНА.
8. Улица почиње на граници са насељеним местом Отањ, од кп 1256 у КО
Отањ, поред кп 1708 у КО Честобродица, пролази дуж кп 1256 и завршава се
на кп 1256, поред кп 1707/2 у КО Честобродица, одређује се назив: УЛИЦА
БАРИЦЕ.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 3 у насељеном месту Отањ и
улицом број 5 у насељеном месту Глумач и носи исти назив у сва три
насељена места.
9. Улица почиње код кп 1, простире се дуж кп 2351 и завршава се код кп 3, све
у КО Доња Добриња, одређује се назив: УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША.
Напомена: Опис нове улице која представља други део улице број 2. у КО
Честобродица и носи исти назив као улица број 1. у КО Доња Добриња, а
додељује јој се први наредни слободан број улице.
Засеок бр. 1 – Засеок се налази на кп 1680 у КО Честобродица, одређује се
назив: ЗАСЕОК ПАСКОВИНА.
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Засеок бр. 2 – Засеок се налази на кп 1625 у КО Честобродица, одређује се
назив: ЗАСЕОК БРАНКОВИЦА.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Пожега“
01 Број: 011-48/2019
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИК,
Верица Богићевић

Образложење
Комисија за називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова
насељених места на територији општине Пожега, утврдила је предлог за називе нових
улица и засеока у насељеним местима на територији општине Пожега уз следеће
образложење назива:
I Насељено место БАКИОНИЦА:
1. УЛИЦА ВЕЛИБОРА ТРЕБИЊЦА
Рођен 1878. године у Пожеги.
Гимназију завршио у Крагујевцу и Војну академију у Београду 1898. године, где
је завршио и вишу Војну академију. Учествовао у Балканским ратовима. У Првом
светском рату начелник Штаба ужичке војске, прешао преко Албаније, учествовао у
формирању Прве српске добровољачке дивизије у Одеси, учествовао у борбама у
Добруџи, где је рањен, из Русије преко Сибира, Манџурије, Суеца стигао на Солунски
фронт где је од 10.06.1918. године командовао Југословенском дивизијом а затим био
помоћник начелника Штаба Друге армије, где је остао до краја рата. Заслужан за
оснивање официрске пешадијске школе гађања и био њен први командант.
Одликован два пута Карађорђевом звездом, два пута Орденом Белог орла и
високим одличијима страних земаља а умро 1922. године у Калиновику.
2. УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА
Назив улице дат у знак сећања на све учеснике пробоја Солунског фронта,
носиоце Албанске споменице и страдале војнике у пробоју Солунског фронта из
пожешког краја.
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УЛИЦА ЛАЗАРА ОБРЕНОВИЋА, УЛИЦА БРАЋЕ ЈУГОВИЋА, УЛИЦА
БАКИОНИЧКА, УЛИЦА НИЋИФОРА МАКСИМОВИЋА, УЛИЦА БАНА
МИЛУТИНА, УЛИЦА ДРАГАЧЕВСКА, УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА.
Називи улица утврђени истоветним називима улица у насељеном месту Пожега
као њихов наставак а по предлогу из Елабората уличног система за насељено место
Бакионица, израђеног од стране Републичког геодетског заврода.
6. УЛИЦА ПЛАНИНАРСКА
Улица добија назив јер је тај део обрастао шумом и
зеленилом, нема пуно кућа и у част пожешких планинара.
7. УЛИЦА БАЊИЧКИХ ЖРТАВА
Улица посвећена страдалим Пожежанима у Бањичком логору.
12. УЛИЦА ПОЖЕШКА
Улица добија назив по топониму.
Пожега је градско насеље у Србији у општини Пожега у Златиборском округу. Пожега
се налази у средини Пожешке котлине на 300 метара надморске висине. На истоку
Пожегу од Чачка одвајају планине Овчар 985 m и Каблар 889 m, које тиме
граде клисуру.
13. УЛИЦА ВОЈИСЛАВА А. САВИЋА
Рођен је 1881. године у Пожеги.
Био је учесник ослободилачних ратова од 1912-1918. године, одликован за
заслуге у рату и миру 15 пута, а два пута Карађорђевом звездом.
14. УЛИЦА СТРМАЧКА
Улица добија назив по топониму, планине Смишаљ (у народу познат као
Стрмац).
II Насељено место ВЕЛИКА ЈЕЖЕВИЦА:
1. УЛИЦА ДИВЧИБАРСКА
Назив је опредељен из разлога што се овај пут простире према планини
Дивчибаре.
2. УЛИЦА СВЕТОЗАРА ЛАЗОВИЋА ГОНГА
Трубач Светозар Лазовић Гонго је рођен 1952. године у Дражиновићима,
Јежевица. Од стране критике, али и хиљада љубитеља трубе широм света, оцењен је
као вансеријски талентован трубач.
Кажу познаваоци и љубитељи звука трубе, да Гонго није свирао као остали, већ
је емоције из дубине душе претварао у звуке. Гонго није био само музичар, већ и
обичан човек из народа. Био је боем и волео дружење, не постоји човек који га је
познавао, а да би рекао било шта лоше за њега. Говоре и данас људи, да би волели још
да га гледају поносног и гордог, како свира и звуком их милује. Манифестације и
весеља на којима је свирао, остајале су увек у сећању, као пуна добре атмосфере и
квалитетне „плех музике“ како кажу за звуке трубе.
Добитник је Мајсторског писма за надахнуто умеће свирања на такмичењима
дувачких оркестара Србије.
Махом самоук, пажњу на себе скренуо је већ са 16 година, свирајући у неколико
локалних оркестара, углавном на породичним слављима. Крадући занат на свиркама, а
вежбајући код куће уз грамофон, убрзо је надмашио своје колеге.
Међутим тек средином седамдесетих, доласком у оркестар Радована Бабића,
његово већ тада врсно музицирање долази до пуног изражаја. Почињу гостовања
широм Европе, као и снимање неколико успешних сингл и ЛП издања.
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Године 1978. само неколико месеци пре смрти, Радован предаје оркестарску
палицу Светозару, приликом гостовања у емисији „Знање – имање“, и то игром случаја
баш у Јежевици.
Већ на дебитантском наступу у Гучи 1980. године Светозар, као водећа труба,
односи признање „Златна труба“, свирајући песму „Пшеничице ситно семе“, која ће од
тада и заувек остати његова лична карта. Занимљиво је да је ту песму први пут чуо од
његовог јединог узора, чувеног Мирослава Матушића.
После тог успеха његова каријера незаустављиво иде ка врху, што у смислу
награда на фестивалима, што у изузетно плодоносном ауторском и извођачком радупреко 20 сингл и ЛП издања. Као круну свега, 1989. године снима ЦД за Холандску
националну кућу ВПРО. То је уједно било и једно од првих издања на компакт диску у
нашој земљи.
1987. године од издавачке куће „Југодиск“, добија златну плочу за продати
тираж-700.000 примерака.
Последњих пар година Светозар се није превише музички експонирао. Оркестар
је предао сину Драгану, само две године пре смрти. Да ли ће се поново родити неки
Гонго, који ће кроз шљивике и ливаде, миловати звуком трубе и прославити и себе и
родно место то не знамо, али знамо да Светозар Лазовић Гонго никад неће бити
заборављен. Требало је да остане запамћен као најбољи. И остао је...
Светозар се упокојио 2001. године.
Његови Јежевчани и многобројне колеге и пријатељи, подигли су му 2016. године
споменик у родној Јежевици, како би могли да га увек гледају, а млађима који га не
памте, да причају ко је био Гонго и како је „из душе свирао“.
Илија Миросавић-031инфо
3. УЛИЦА МУШИЋКИ ПУТ
Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту Мушићи, општина
Косјерић.
Назив преузет из Одлуке о допуни Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и
заселака на територији општине Косјерић од 27.02.2019. године.
4. УЛИЦА ЈЕЗЕРА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА ЂУРИЋА СТРАНА
Назив је опредељен према геодетском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА ГОРЊЕ БАШЧИНЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА БАШЧИНЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА ДОЊЕ БАШЧИНЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА ЈЕЖЕВАЧКА
Назив одређен по називу насељеног места Јежевица, општина Пожега.
10. УЛИЦА ЈЕЛАВ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
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11. УЛИЦА СОКАК
Назив је опредељен према локалном топониму.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК БАЈЕВАЦ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
III Насељено место ВИСИБАБА:
1. УЛИЦА ЗДРАВЧИЋКИ ПУТ
Назив одређен из разлога што је ово пут који се простире од насељеног места
Пожега до насељеног места Здравчићи. Заједничка улица за насељена места:
Здравчићи, Радовци и Висибаба и носи исти назив у сва три насељена места.
2. УЛИЦА ПОЖЕШКА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире из насељеног места Пожега
ка насељеном месту Висибаба.
3. УЛИЦА РАСПУТНИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА ЛИСНИК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА ВИДОСАВА А. МАРЈАНОВИЋА
Видосав А. Марјановић је рођен у Висибаби код Пожеге 1871. године.
Учесник је у ратовима од 1912. године до 1915. године. Посебно јунаштво
показао је у борби на Крстацу у Драгачеву, у новембру 1914. године. Ту је својим
батаљоном разбио непријатељску јединицу и заузео кључно место, од којега је зависио
исход ове битке.
Ратовање је наставио у Четвртом (ужичком) кадровском пуку Дринске дивизије.
Стекао је чин мајора и командовао другим батаљоном овог пука.
Храбро је погинуо у околини Лесковца у новембру 1915. године. По списку из
кљиге Томислава Влаховића „Витезови Карађорђеве звезде“, Видосав Марјановић
одликован је официрском Карађорђевом звездом IV реда.
6. УЛИЦА РАДУЛОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА СТАРЦА МИЛИЈЕ МОРАЧАНИНА
Старац Милија – Морачанин у „пожешку нахију“ је добегао за време
„Карађорђеве буне“, као шездесетогодишњак. Др Љубомир Зуковић помиње да је
Милија живео у селу Висибаба и презивао се Милић, имао је свој чардак, пријатељевао
са сердаром Јованом Мићићем из Годовика. У Пожеги је живео 22 године.
Био је хајдук у старом завичају и познат као велики мудрац и паметар (по томе је
добио почасно презиме Старац), гуслар и песник, један од најзначајнијих Вукових
певача и најбољи зналац епске традиције свога доба, посебно у пожешком крају.
Старац Милија – Морачанин је, на Милошевом двору у Крагујевцу (у јесен 1822)
казивао Вуку Караџићу епске народне песме (које је сам испевао): „Бановић
Страхиња“, „Женидба Максима Црнојевића“, „Сестра Леке капетана“ и „Гавран
харамбаша и Лимо“ које спадају у најлепше икад испеване у овој поетској форми.
Старац Милија је умро у Пожеги 1830. године.
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8. Улица се укида и прелази у засеок број 1 – промена елабората.
9. УЛИЦА ЦРКВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
10. УЛИЦА ДОЊЕ ШЕВАРИЦЕ
Назив одређен према засеоку Шеварице који припада насељеном месту Узићи на
територији општине Пожега.
11. УЛИЦА ПОЖЕШКИХ БОРАЦА (1991-1999)
Назив улице је предложен у знак сећања на све погинуле војнике и резервисте са
територије општине Пожега који су изгубили живот у ратовима од 1991. до 1999.
године.
12. УЛИЦА КРЧЕВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
13. УЛИЦА ТОДОРА МАРЈАНОВИЋА
Тодор Н. Марјановић је рођен 1875. године у Висибаби код Пожеге.
Учествовао је у свим ратовима од 1912. до 1917. године у редовима Четвртог
(ужичког) пешадијског пука Дринске дивизије. Увек се истицао храброшћу и
пожртвовањем.
Томислав Влаховић у књизи „Витезови Карађорђеве звезде“ забележио је да је
наредник Тодор Марјановић у рату стекао сребрну војничку Карађорђеву звезду.
Погинуо је у борби на положају код Кочобеја, солунско ратиште, 1917. године и
сахрањен на месту погибије.
14. УЛИЦА ИЛЧЕВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
15. УЛИЦА ВЕСОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
16. УЛИЦА ЈОВИНО БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
17. УЛИЦА ШУМАДИЈСКА
Наставак постојеће улице у насељеном месту Пожега.
18. УЛИЦА ЈОСИФА ЈОСА УГОЧИ
Фотограф, начелник Сокола, наставник физичке културе, музичар, рођен 1902.
године у Вишеграду. У Пожегу дошао 1930. године, заслужан за Соколски покрет и рад
обновљеног Соколског друштва у Пожеги, чији је био начелник, диригент лирскопевачке секције при Соколу и свирао је у оркестру друштва, а након курса позоришта
лутака 1932. године у Љубљани ово позориште добило је и своје поклонике у Пожеги.
Залагао се и створио услове за организовање већих спортских наступа и
такмичења у Пожеги, учествовање Пожежана на свесловенском слету, а био је и
наставник гимнастике у грађанској школи у Пожеги.
Оставио већу фото документацију везану за Пожегу, а Други светски рат је
провео у заробљеништву као официр. По повратку био је наставник физичке културе и
музичког васпитања у нижој непотпуној гимназији у Пожеги.
Пожегу је напустио 1955. године и живео у Црепаји код Панчева, где је умро
1982. године, али је сахрањен у Пожеги.
Наставак постојеће улице у насељеном месту Пожега.
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19. УЛИЦА ШЉИВАК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
20. УЛИЦА ДР МИЛИВОЈА САРВАНА
Миливоје Сарван, лекар-педијатар, доктор наука, универзитетски професор и
академик, рођен је 10./24. септембра 1896. године у Пожеги (о. Теофил, трговац, м.
Јованка). Рођен је као четврто дете, односно прво дете из трећег брака. Гимназију је
учио у Ужицу, а завршио је у Ворепу (Француска), где се нашао после одступања са
српском војском преко Албаније. Студије медицине завршио је у Лиону и одбранио
докторску тезу 1922. Био је први асистент на тек основаној Дечјој клиници при
Медицинском факултету у Београду и може се сматрати једним од њених утемељивача.
Био је на специјализацији у Диселдорфу и Берлину, где је изучавао достигнућа
тадашње немачке модерне педијатрије. Ради даљег усавршавања обилазио је многе
чувене педијатријске центре у Енглеској, Француској, Шведској и Швајцарској, и
упознао се са искуствима најистакнутијих светских педијатара тог времена. У Другом
светском рату Гестапо га је хапсио, потом је отпуштен из службе, па пензионисан као
неподобан. После рата се одазвао на позив сарајевског Медицинског факултета и на
њему је поставио темеље Дечје клинике. На сарајевском Медицинском факултету остао
је до краја радног века и значајно допринео развоју педијатрије у Босни и Херцеговини.
У два наврата био је декан Медицинског факултета (1951-1952, 1954-1955). Неуморно
је обилазио разна места, држао предавања, истицао значај сарадње лекара са
родитељима, писао популарне брошуре, књиге и приручнике с практичним упутствима
за родитеље. Пре Другог светског рата у Београду је покренуо часопис "Деца и
родитељи". Написао је око 130 научних радова, објављених и у страним стручним
часописима. Био је члан Академије наука и умјетности БиХ. Добитник је награде
АВНОЈ-а (1971). Умро је 3. маја 1978. године у Београду.
БИБЛИОГРАФИЈА: "Значај сунца, воде и ваздуха за дечји организам" (1928, 1929),
"Куда слати децу на опорављање" (1931), "Одојче и мајка" (1946, 1947), "Нега болесног
детета" (1946, 1948, 1949, 1952, 1961), "Како се сузбијају прољеви дојенчета и малог
дјетета" (1947, 1949), "Дојенче и мајка" (1948) , "Исхрана наше деце и њени
поремећаји" (коаутор, 1954), "Све о вашем дјетету" (1970, 1971, 1975, 1979).
ЛИТЕРАТУРА: "Знаменити ученици - научни радници" (Гимназион, 1, 2005),
"Биографски лексикон Златиборског округа" (2006).
Наставак постојеће улице у насељеном месту Пожега.
21. УЛИЦА ВИСИБАБСКА
Назив је одређен из разлога што се ова улица простире кроз централни део
насељеног места Висибаба.
Наставак постојеће улице у насељеном месту Пожега.
22. УЛИЦА ЦЕРСКА
Наставак постојеће улице у насељеном месту Пожега.
23. УЛИЦА БУДИМИРА МИЛУТИНОВИЋА
Будимир П. Милутиновић је рођен 1888. године у Рупељеву код Пожеге, а
преселио се и живео у Висибаби код Пожеге.
Учесник је у Првом светском рату, где је рањен и из рата се вратио као тешки
инвалид без једног ока. Према запису у књизи „Пожега у НОР и револуцији“ (Пожега,
1986, стр. 207), Будимир Милутиновић био је носилац Карађорђеве звезде и неколико
других одликовања.
Стрељали су га четници у Висибаби 9. децембра 1941. године. Заједно са њим
стрељан је и његов син Љубиша.
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24. Улица се укида и прелази у засеок број 2 – промена елабората.
25. УЛИЦА ШКОЛСКА
Назив одређен из разлога што се ова улица простире поред школе у насељеном
месту Висибаба, општина Пожега.
26. УЛИЦА ШЕВАРИЦЕ
Назив одређен према засеоку Шеварице који припада насељеном месту Узићи на
територији општине Пожега. Заједничка улица са насељеним местима Узићи и Расна.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК СЛОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК РАДОСАВЉЕВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
IV Насељено место ВРАЊАНИ:
1. УЛИЦА БЈЕЛИШКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
2. УЛИЦА ЦРКВЕНА
Назив је опредељен из разлога што на овом месту постоји верско обележије
односно на овом месту је постављен крст.
3. УЛИЦА ХАЈДУКА ЧУПА
Назив је опредељен по родоначелнику фамилије Чуповић.
4. Улица се укида и прелази у засеок број 1 – промена елабората.
5. УЛИЦА СРЕТЕНА ЛАЗАРЕВИЋА
Сретен Лазаревић (Врањани, Пожега, 1850-Прилике, Ивањица,1903), учитељ,
један од пионира учитељског социјалистичког покрета у Србији.
Богословију је завршио у Београду (1873) и прво учитељско место добио у
Приликама код Ивањице. Службовао је затим у Смрдљиковцу, Јошаници, Хомољу,
Ариљу, Косјерићу, Белосавици, Јежевици, Мрчајевцима код Чачка, Стрелцу и Карану
код Ужица (1900-1903). Учитељевао је око 30 година. Своје текстове из области
образовања, педагогије и народног живота објављивао је у бројним листовима. Борио
се за реформу школства, равноправност жена, бољи положај учитеља, световност
наставе, оснивање ђачких кухиња итд. Посебно је занимљив његов предлог да у
прегледу рада школе, поред званичних представника просвете, учествују и
представници народа тог места. Био је неустрашив борац за народне слободе, па је због
свог слободоумља три пута отпуштан из службе, два пута пензионисан а „по потреби
службе“ премештан око 15 пута. О њему су вођене бурне полемике. Сви су знали за
његов псеудоним Испод Грдовића. Књижевник Стеван Сремац послужио се његовим
ликом у сатири Лимунација на селу (1893), у којој је неправедно карикирао рад
напредног учитеља.
Лит.: М. Б. Јанковић: Учитељски портрети, Београд, 1959. (М. П. Ђ. – М. М. В.)
6. УЛИЦА РАДОЈА ДАМЈАНОВОГ
Назив је опредељен по родоначелнику фамилије Радојевић који се доселио у овај
крај 1837. године.
7. УЛИЦА ЛУЖНИЧКА
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Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА ТОМИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. Улица се укида и прелази у засеок број 2 – промена елабората.
10. УЛИЦА ВРАЊАНСКА
Назив одређен по називу насељеног места Врањани, општина Пожега.
11. УЛИЦА ГРУЈИЧИЋА ЧЕСМА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК ПЕТРОНИЈЕВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК МАРИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
V Насељено место ГЛУМАЧ:
1. УЛИЦА КОСЈЕРСКА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире према територији општине
Косјерић.
2. Улица се укида – промена елабората
3. Улица се укида и прелази у засеок број 2 – промена елабората.
4. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА
Назив је опредељен по слави Свети Сава.
Свети Сава (световно име Растко, монашко име Сава; рођен око 1175. године у
Расу, умро 14. јануара 1236. у Трнову, Бугарско царство) је био најмлађи син
српског великог жупана Стефана Немање, светогорски монах, јеромонах и
архимандрит Студенице, први архиепископ аутокефалне Српске архиепископије,
дипломата, законодавац, књижевник и ходочасник. Широко се сматра једном од
најзначајнијих личности српске историје, а Српска православна црква га слави као
свеца. Његова личност је остварила велики утицај на средњовековно српско књижевно
стваралаштво, а његов култ се вековима негује у српском народу.
5. УЛИЦА БАРИЦЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА ПОТОК
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА ГЛУМАЧКА
Назив одређен по називу насељеног места Глумач, општина Пожега.
8. УЛИЦА ОВСИШТЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА ГЛУМАЧКО ПОЉЕ
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Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
10. УЛИЦА СКРАПЕШКА
Назив је опредељен по називу реке Скрапеж.
11. УЛИЦА ВУКОВИЋА ДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
12. УЛИЦА ЧУМОВИНА
Назив је опредељен по локалитету Чумовина на коме су нађени једна здела и два
гвоздена копља, као и један суд у виду шоље од керамике који представљају трагове
преисторијског насеља.
13. УЛИЦА МОМЧИЛА ТЕШИЋА
Момчило Тешић (Глумач, Пожега, 1911 – Глумач, 1992), пољопривредник,
књижевник.
Завршио је основну школу и четири разреда ниже гимназије у Пожеги. Вратио се
у село да се бави земљорадњом. По завршетку Другог светског рата био је помоћник
књиговође Сељачке радне задруге у Глумчу, службеник Среског одбора у Пожеги,
матичар и војни референт општине у Глумчу, књижничар и управник Градске
библиотеке у Пожеги. У Глумчу је 1931. основао Друштво трезвене младежи.
Био је члан Удружења сељака књижевника од његовог оснивања 1938, један од
оснивача Дописног клуба за књигу и књижевност Србије (1961), Дружине песника са
села „Сунцокрет“ (1968) и часописа Расковник и доживотни почасни председник
Књижевног друштва „Развигор“ у Пожези и Књижевног клуба „Прво зрно сунцокрета“
у Брекову. Од 1954. био је члан Удружења књижевника Србије.
Писао је поезију и прозу за децу и одрасле и скупљао народне умотворине.
Његове песме и приче су превођене на словеначки, мађарски, македонски, румунски,
бугарски, словачки, русински, пољски, чешки, италијански, француски, шпански,
албански и турски језик. Заступљен је у многим антологијама, читанкама и
приручницима за ученике и наставнике основних школа. Компоновано му је двадесет
песама.
Добитник је Вукове награде за изузетан допринос развоју културе у Србији
(1971), Ордена заслуга за народ са сребрним зрацима, Повеље Змајевих дечијих игара,
Плакете и Награде „Младо поколење“, Повеље сарајевског „Ослобођења“, Споменице
НИШП „Наша дјеца“ (Загреб), Плакете „Паун Петронијевић“.
Његово име носи Књижница у Глумчу и по једна улица у Пожези и Ужицу, у
читаоници у Глумчу се налази његова биста у бронзи, а у Пожези излази књижевни
лист Момчило и додељује се књижевна награда „Млади Момчило“.
Библ.: песме за децу: Тракториста пева, Београд, 1949; Три пионира, Београд,
1951; Од куће до шуме, Загреб, 1953; Дечија радост, Цетиње, 1953; Такмичарке,
Београд, 1955; Поштарева торба, Т. Ужице, 1964; Сеје бака брашно, Г. Милановац,
1970; Добро јутро, добар дан, добро вече, Н. Сад, 1973; Пада киша ситница, Београд,
1974; Цветник детињства, Београд, 1975; Шарени играчи, Београд, 1977; Кладенац, Г.
Милановац, 1977; Коло, 1977; Жетеоци, добар дан, Г. Милановац, 1978; Мирис
завичаја, Пожега, 1980; Песме једног сељака, на италијански препевао Ђакомо Скоти,
Напуљ, 1982; сликовнице: Чиме се ко брани, Београд, 1951; Где ко зимује, Београд,
1952; Маче, Београд, 1957; лирика: Откуцаји, Крушевац, 1970; Мирис завичаја, избор
лирике, Пожега, 1980; проза: Како су баба и деда постали ђаци прваци, бајка, Београд,
1965; Мале приче, 1985; Народни живот и обичаји пожешког краја, Пожега, 1988;
Изабрана дела Момчила Тешића у 6 књига, Пожега, 2005. (М. Паш.)
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14. УЛИЦА КОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
15. УЛИЦА ПОЖЕШКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Пожега је градско насеље у Србији у општини Пожега у Златиборском округу.
Пожега се налази у средини Пожешке котлине на 300 метара надморске висине. На
истоку Пожегу од Чачка одвајају планине Овчар 985 m и Каблар 889 m, које тиме граде
клисуру.
16. УЛИЦА ЖАБИЋА ПУТ
Назив је опредељен према локалном називу који становници користе у овом
делу насељеног места Глумач.
17. Улица се укида и прелази у засеок број 3 – промена елабората.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК МЕТАЉКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК МИЛОВАНОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК ЂОКИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
VI Насељено место ГОДОВИК:
1. УЛИЦА ЂЕТИЊСКА
Назив је опредељен из разлога што је ово најближа улица реци Ђетињи.
2. УЛИЦА ЉУБА МИЋИЋА
Љубомир Љубо Мићић (Годовик, Пожега, 1882 – Пожега 1942),
пољопривредник, ратник.
Сарађивао је са Драгишом Лапчевићем и од њега прихватио социјалистичке
идеје. Значајна је његова сарадња са Јованом Цвијићем по чијим је упутствима написао
дело „Златибор, антропогеографска истраживања“, који је штампан 1925. године.
Учесник је ослободилачких ратова, а штампани су његови дневнички записи из Првог
светског рата.
Био је један од истакнутих учесника устанка 1941. године. По ослобођењу
Ужица и Пожеге изабран је за члана Окружног НОО и председника Среског НОО.
Након повлачења партизанских снага, заробљен је код Увца 1942. године и спроведен у
Пожегу, где га је немачко – недићевски суд осудио на смрт.
Био је напредан пољопривредник, изврстан пчелар, добар калемар, вешт самоуки
столар.
Пољопривредна школа у Пожеги носи његово име.
3. УЛИЦА ГОДОВИЧКА
Назив одређен по називу насељеног места Годовик, општина Пожега.
4. УЛИЦА НИКИТОВИЋА ЛИПА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
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5. УЛИЦА ГУВНИШТИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА ГОДОВИЧКИ ПУТ
Назив одређен по насељеном месту Годовик.
7. УЛИЦА ЈОСИПА ПОПОВИЋA МАНДОПАРE
Био је неколико година духовник манастира у Годовику.
Његовим трудом уз помоћ устаничких власти манастир је обновљен 1808.
године.
Мандопара је 16. јануара 1818. године, учествовао на нахијској скупштини која
је изразила протест због турског захтева да поново добију читлуке у ужичком крају.
Налази се међу потписницима документа који је о томе упућен кнезу Милошу.
При манастиру је обучавао ђаке писмености.
Његовим старањем око 1830. године у близини манастира на Жиравама отворена
је школа за Годовик, Милићево Село, Речице и Сврачково.
Умро је почетком четврте деценије 19. века.
8. УЛИЦА ВЛАДИМИРА РАДОВАНОВИЋА (1906-1943)
Био је народни херој. Учио је столарски занат и добро упознао раднички живот.
Ступио је у партизане 1941. године и био командир вода у Пожешкој чети.
Учествовао је у ослобађању Косјерића, Пожеге и Ужица и у борбама на
Буковима, Црној коси, Љубовији, Бајиној Башти...
Погинуо је 02. марта 1943. године на Црном Врху код Горњег Вакуфа.
За народног хероја проглашен је 13. марта 1945. године.
9. УЛИЦА АРИЉСКИ ПУТ
Назив одређен из разлога што ова улица представља стари пут који води ка
општини Ариље.
10. УЛИЦА САМАР
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
11. УЛИЦА АРИЉСКА
Назив одређен из разлога што се пут простире ка територији општине Ариље.
12. УЛИЦА ПАКАЛОВИРА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
13. УЛИЦА ПЛАНИНСКА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире ка Годовичкој планини.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК ПОНАРЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК КОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК ГОДОВИЧКА ПЛАНИНА
Назив је опредељен из разлога што се засеок налази на Годовичкој планини.
VII Насељено место ГОРЊА ДОБРИЊА:
1. УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША
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Милош Обреновић (Средња Добриња, 1783 – Топчидер, Београд, 1860),
устанички војвода, кнез Србије.
Од ране младости служио је као момак код марвених трговаца, гонио њихове
волове и до Јадранског мора. После смрти оца преселио се са мајком у Брусницу.
Помагао је Милану Обреновићу, брату по мајци, у трговачким пословима. Презиме
Теодоровић је променио у Обреновић.
Уз брата Милана ратовао је у Првом српском устанку и учествовао у свим
важнијим борбама. Карађорђе га је 1807. поставио за војводу. Храбро се борио 1807. у
борбама за освајање Ужица и био рањен. Примио је заповедништво над Ужицем и
ужичком нахијом и чувао границу на Златибору. Командовао је српском војском у
бојевима на Кукутници, Таламбасу и Расници на Златибору. Кад је Милан Обреновић
отишао у Влашку, преузео је команду над рудничком, пожешком и ужичком нахијом.
Поверено му је заповедништво над војском ужичке и рудничке нахије, Старог Влаха и
Драгачева. Учествовао у операцијама српске војске у Рашкој области 1809. и на
југозападном сектору од Раче до Моравице. Истакао се у борбама 1813. на дринском
фронту, посебно на Равњу и Засавици. После слома устанка остао је у Србији, предао се
Турцима, а београдски везир га је поставио за обор-кнеза рудничке, крагујевачке и
пожешке нахије. Помогао је Турцима 1814, да угуше хаџи-Проданову буну. На Цвети,
11. априла 1815. објавио је почетак Другог српског устанка. Ослободио је са војском
Обреновац, Чачак, Пожаревац и Мачву, а онда са Турцима започео преговоре.
Издејствовао је да Порта 1816. донесе ферман којим је регулисан полуаутономни
положај Србије, припојено јој шест нахија, а Милош признат за наследног кнеза.
Хатишерифом из 1833. Србији је призната аутономија.
До 1817. уклонио је своје противнике, међу којима и Карађорђа. У унутрашњој
политици сматрао је важним аграрно питање и створио је услове за укидање турских
феудалних односа. На Сретењској скупштини 1835. објавио је укидање спахијских
права, чиме је постављен темељ слободном сеоском поседу. Помагао је цркве и
манастире. У његово време отворене су у Србији прве гимназије, Велика школа,
Богословија, Књажеска типографија, штампане Новине Сербске, основано прво
позориште „Књажеско-србска банда“ и донет Сретењски устав којим је ограничена
кнежева аутократска власт. Када је потом и октроисаним уставом у виду хатишерифа
1838. ограничена кнежева власт, одрекао се престола у корист старијег сина Милана.
Био је један од најбогатијих људи у Србији. Имао је имања и у Влашкој где је,
поред Беча, углавном боравио. Вратио се у Србију 1858. када је Светоандрејска
скупштина збацила кнеза Александра Карађорђевића. Његова друга владавина трајала
је непуне две године. Није могао да схвати потребе новог времена. Умро је у свом
конаку у Топчидеру и сахрањен у порти Саборне цркве у Београду. (Ж.Мар.)
2. УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА
Александар Обреновић (Београд, Кнежевина Србија, 14. август 1876 – Београд,
Краљевина Србија, 11. јун 1903) је био краљ Србије (1889-1903), последњи из династије
Обреновић, који је, заједно са својом супругом краљицом Драгом Обреновић, убијен у
мајском преврату 1903. Краљ Александар је био син краља Милана и краљице Наталије
Обреновић.
Након абдикације свог оца Милана Обреновића 1889, требало је да Србијом
влада Намесништво до Александровог пунолетства. 1893. се прогласио пунолетним,
укинуо Намесништво и преузео сву власт у своје руке. Овај потез га је начинио
популарним. Друга одлука, која је дубоко озлоједила многе људе, је било укидање
слободоумног устава из 1888. и враћање апсолутистичког устава из 1869. За време
Александрове владавине, Србија је била у хаосу. 1897. године је довео свог оца Милана
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у Србију. Милан није остао само као краљев отац, већ је добио титулу врховног
заповедника војске. Незадовољство је било и што се оженио удовицом Драгом Машин.
Незадовољство Александровом владавином је врхунац имало у мају 1903. када
је група завереника предвођена Драгутином Димитријевићем Аписом убила краљевски
пар и бацила кроз прозор у двориште. Након смрти краља Александра, на трон Србије
је дошла династија Карађорђевић.
3. УЛИЦА ТРИ БУКВЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ
Љубица Обреновић (Срезојевци, Османско царство, 14. јануар 1785 – Нови Сад,
Аустријско царство, 14. мај 1843) је била српска кнегиња, жена кнеза Милоша
Обреновића, и мајка кнеза Михаила Обреновића.
Главни посредник удаје за Милоша Обреновића био је Никола Милићевић
Луњевица који је преговоре око удаје завршио са Миланом Обреновићем, братом кнеза
Милоша, на четрдесет дана од смрти њеног оца. Кум на венчању које је било 1806.
године био је Карађорђе, стари сват Лазар Мутап, а ручни девер Никола Милићевић
Луњевица.
Била је позната као строга и самосвесна, и често је заузимала сопствени став у
политици. Због тога је неколико пута долазила у озбиљне сукобе са кнезом Милошем.
Једном приликом је у налету љубоморе убила из пиштоља једну од љубавница кнеза
Милоша, Петрију. Као њена резиденција изграђен је конак кнегиње Љубице у којем је
касније био смештен Београдски Лицеј.
Са кнезом Милошем изродила је синове Милана (1819-1839) и Михаила (18231868) и ћерке Петрију (1808-1871) и Савку (1814-1848).
Године 1842. дошло је до смене власти у Србији, са династије Обреновића на
династију Карађорђевића.
Кнегиња Љубица умрла је у прогонству 1843. у Новом Саду у Аустријском
царству, а сахрањена је у манастиру Крушедол на Фрушкој гори.
5. УЛИЦА МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА
Михаило Обреновић (Крагујевац, Кнежевина Србија, 16. септембар 1823 –
Београд, Кнежевина Србија, 29. мај 1868) је био кнез Србије од 1839. до 1842. и од
1860. до 1868. године. Његова прва владавина се завршила збацивањем 1842, а друга
атентатом.
Михаило је био други син кнеза Милоша и Љубице Обреновић. По очевој
абдикацији пошао је са њим у изгнанство, али убрзо је по смрти свог старијег брата
Милана, ступио на престо Србије. Пошто је био малолетан, неко време је уместо њега
владало намесништво који су чинили Јеврем Обреновић, Тома Вучић Перишић и
Аврам Петронијевић. Збачен је у буни коју је водио Тома Вучић Перишић. После
збацивања је путовао Европом и оженио се грофицом Јулијом Хуњади.
Након што је на Светоандрејској скупштини збачен кнез Александар
Карађорђевић, Михаило се вратио у Србију. По очевој смрти 1860. године по други пут
постао кнез Србије. Овога пута је имао више искуства у дипломатији и управљању
државом. Један од великих успеха кнеза Михаила било је уклањање османлијских
тврђава, посада и флоте из Србије. Кнез Михаило је први имао идеју за стварање
Балканског савеза, али због неповерења према Црној Гори и Бугарској, до тог савеза
није још дошло.
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У унутрашњој политици кнез Михаило је владао аутократски. Убијен је 1868.
године као жртва атентата на Кошутњаку. Михаила је наследио његов синовац Милан
Обреновић, унук Милошевог брата Јеврема.
6. УЛИЦА ПОПА МИЛОША
Патроним:
Поп Милош је био прадеда Милоша Обреновића, а дошао је из Рожаца у Горњу
Добрињу. Сматра се родоначелником неколико фамилија у овом селу: Милошевићи,
Достанићи, Ђукићи итд.
7. УЛИЦА ЈОВАНА ОБРЕНОВИЋА
Јован Обреновић (Средња Добриња, 1786 – Нови Сад, 1850), старешина ужичке
нахије. Детињство је провео у Добрињи. Оставши рано без оца, са мајком Вишњом се
вратио у Брусницу, на имање њеног првог мужа. У Првом српском устанку се не
помиње као старешина, а 1815. био је међу првим устаницима и учествовао је у
бојевима с Турцима у Гружи, на Љубићу и Чачку, Пожаревцу и Дубљу. По завршетку
Другог устанка, 1816, по налогу кнеза Милоша, ишао је као српски депутат у Цариград.
На почетку владавине кнеза Милоша био је старешина Рудничке нахије, касније
је управљао и Пожешком и Ужичком нахијом, потом је прешао у Чачак и тамо боравио
до 1842. У сукобима кнеза Милоша са противницима подржавао је кнеза.
Сахрањен је у Новом Саду. (Ж. Мар.)
Напомена: Заједничка улица са улицом број 5 у насељеном месту Душковци и
носи исти назив у оба насељена места.
8. УЛИЦА БРДСКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА МАТИЈЕВИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
10. УЛИЦА СИМА ГРУЈИЋА
Симо А. Грујић (Горња Добриња, Пожега, 1873 – Београд, 1934), државни
чиновник. Рођен је у угледној сељачкој породици. По завршетку основне школе у
родном селу, завршио је гимназију у Ужицу, ступио у државну службу у Београду и
1897. постао помоћник шефа пореске управе вароши Београда. Као марљив и савестан
чиновник, премештен је у Министарство финансија Краљевине Србије, где је временом
остварио завидну чиновничку каријеру – био је шеф инспекторског одсека, затим
начелник и на крају виши саветник Министарства. У најтежим данима за Србију, 1915.
пренео је целу државну благајну преко Албаније на острво Крф и опет је вратио у
ослобођену Југославију.
За заслуге и у ратном и у мирнодопском времену три пута је одликован:
Орденом белог орла, Орденом св. Саве и Орденом југословенске круне. (Н. Јеш.)
Напомена: Заједничка улица са Улицом број 12 у насељеном месту Мала
Јежевица и носи исти назив у оба насељена места.
11. УЛИЦА ГОРЊОДОБРИЊСКА
Представља продужетак улице број 6 у насељеном месту Мала Јежевица и носи
исти назив у оба насељена места.
12. УЛИЦА МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА
Милан Обреновић (Марашешти, Кнежевина Молдавија, 22. Август 1854. - Беч,
Аустроугарска, 11. фебруар 1901) је био кнез (1868—1882) и први нововековни краљ
Србије (1882-1889).
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Будући српски краљ је био син Милоша Обреновића, сина Јеврема
Обреновића (рођеног брата кнеза Милоша), и Елене Марије Катарџи. Милан је имао
тешко детињство у Молдавији, па је његов старатељ постао кнез Михаило Обреновић.
После убиства кнеза Михаила, млади Милан је изабран за његовог наследника.
"Топчидерска катастрофа" га је затекла усред школовања. Васпитач Хиет му је тада
рекао, да је после Михајлове смрти "он кандидат за владу". Милан му је на то
одговорио: "Реците боље -'кандидат владин'". Та игра речи је показала не само извесну
досетљивост, него још и тачну процену ситуације. Милан је видео да на владу долази
захваљујући Блазнавцу. Ипак, пошто је био малолетан, уместо њега управљало
трочлано намесништво у ком су главну улогу имали Миливоје Блазнавац и Јован
Ристић. Власт је преузео 1872. године и током своје владавине ослањао се на војску.
Под притиском јавности Милан је 1876. године објавио рат Османском царству.
Неспремна српска војска је поражена у Првом српско-турском рату, али је победила
у Другом српско-турском рату. После овог рата Србији је на Берлинском
конгресу призната независност, а у њен састав су ушли нишки, пиротски, топлички и
врањски
округ.
Милан
је
био
разочаран
руском
подршком
за
стварање санстефанске Бугарске, па се од тада у спољној политици ослањао
на Аустроугарску, са којом је 1881. склопљена Тајна конвенција. Њоме је Милан стекао
аустроугарску подршку за проглашење Србије краљевину, што се десило 1882.
Краљ Милан није имао подршку у народу, па је од страха од народне побуне
одлучио да се од народа покупи сво оружје, што је био повод за избијање Тимочке
буне у источној Србији. Побуна је угушена, а за њу су окривљени радикали.
Тромесечни српско-бугарски рат који је 1885. почео краљ Милан Обреновић
због припајања Источне Румелије Бугарској знатно је ослабио краљев положај у земљи.
Краљ Милан је 1888. године донео либералнији устав, познат као Радикалски устав.
Затим је абдицирао и оставио власт сину Александру и напустио земљу.
У Србију се вратио 1897. године као врховни командант војске, коју је потпуно
реформисао и модернизовао. Заувек је отишао из Србије 1900. године јер није
подржавао Александров брак са Драгом Машин. На њега су извршена чак четири
неуспела
атентата
(Теразијска
бомба, Смедеревски
намештај, Илкин
атентат и Ивањдански атентат), од којих за један (Смедеревски намештај) никада није
разјашњено да ли је био атентат или само несрећни случај.
Преминуо је 11. фебруара 1901. године, у Бечу, од упале плућа.
13. УЛИЦА ПОЖЕШКА
Назив одређен по називу насељеног места Пожега.
14. УЛИЦА СТРАЖАРА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
15. УЛИЦА ГОЈНОГОРСКА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире према насељеном месту
Гојна Гора, општина Горњи Милановац.
16. УЛИЦА ДОЊА ЛОКВА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
17. УЛИЦА ЧАРАПИЋА СТЕНЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
18. УЛИЦА ЧАИР
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Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
19. УЛИЦА ГОРЊА ЛОКВА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
20. УЛИЦА КРЕМЕЊСКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
21. Улица се укида и прелази у засеок број 2 – промена елабората.
22. Улица се укида и прелази у засеок број 3 – промена елабората.
23. УЛИЦА ГУГАЉСКА
Назив одређен по називу суседног насељеног места Гугаљ, општина Пожега.
24. УЛИЦА КАБЛАРСКА
Назив је опредељен према географском топониму, по планини Каблар.
25. Улица се укида и прелази у засеок број 4 – промена елабората.
26. УЛИЦА ГОЛО БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 14 у насељеном месту Душковци и
носи исти назив у оба насељена места.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК КРЕМЕЊЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК СОФРОНИЈЕВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК ПАНТЕЛИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 4 ЗАСЕОК АРСИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
VIII Насељено место ГОРОБИЉЕ:
1. УЛИЦА СЛАВКА ЈОКСИМОВИЋА
Славко Ј. Јоксимовић је рођен 1893. године у Горобиљу.
Био је ратник, пуковник, дародавац, одликован Оредном Белог орла IV реда,
учесник ослободилачних ратова од 1912-1918. Из Првог светског рата оставио је
забелешке као и дневник из Другог светског рата.
Поклонио је своју библиотеку и писану заоставштину Пожешкој библиотеци и
око 60 уметничких слика Гимназији.
Умро је 1985. године у Београду.
Наставак постојеће улице у насељеном месту Пожега.
Није активно учествовао у Другом светском рату.
2. УЛИЦА МОРАВСКА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире ка реци Моравици.
3. УЛИЦА КИТОК
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Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА ПОЉЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА СУВО ПОЉЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА ЂЕТИЊСКА
Назив је опредељен по реци Ђетињи.
7. УЛИЦА ЂЕЛМОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА ЗАДРУЖНА
Назив је опредељен из разлога што је почетак ове улице од некадашње задруге
која има дугу традицију задругарства.
9. УЛИЦА ГОРОБИЉСКА
Назив одређен по називу насељеног места Горобиље.
10. УЛИЦА ПОВРТАРСКА
Назив одређен по делатности којом се становници баве у овом делу насељеног
места.
11. УЛИЦА БЕГАРИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
12. УЛИЦА СВИЛАЧКО ПОЉЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
13. УЛИЦА КНЕЗА ЛАЗАРА
Лазар Хребељановић (Прилепац, око 1329. – Косово поље, 15. јун 1389), познат у
народној традицији као цар Лазар или кнез Лазар био је средњовековни српски кнез,
који је после Маричке битке створио највећу и најмоћнију државу на територији
некадашњег Српског царства. Лазарева држава са престоницом у Крушевцу, позната у
историографији као Моравска Србија, обухватала је сливове река Велике, Западне и
Јужне Мораве.
Лазар је на двору цара Уроша прво био ставилац, да би негде између 1363. и
1365. добио титулу кнеза. После слома Мрњавчевића на Марици текао је постепен
успон кнеза Лазара праћен формирањем његове области. После Маричке битке
загосподарио је Приштином и Новим Брдом, док је у савезу са баном Босне Твртком I
Котроманићем и уз подршку угарског краља Лајоша I 1373. поразио жупана Николу
Алтомановића. Тада је својој области прикључио Рудник, Ужице и крајеве око Западне
Мораве. Границу своје државе проширио до Дунава заузимањем Браничевске области и
потискивањем Радича Бранковића из породице Растислалића 1379. године.
Паралелно са култом Св. кнеза Лазара који се развијао у црквеним круговима,
развијао се и култ кнеза Лазара као мученика и јунака Косовске битке у народној
традицији. У српским народним епским песмама косовског циклуса, цар Лазар је, уз
Милоша Обилића, главни лик.
14. УЛИЦА САВА АНЂЕЛИЋА
Саво П. Анђелић (Горобиље, Пожега, 1889 - Горобиље, 1926) пољопривредник,
ратник.
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Са своја два брата учествовао је у ратовима 1912-1918. Сва тројица су прешли
Албанију и потом се борили на Солунском фронту. Најстарији Синадин погинуо је на
Кајмачкалану 1916, а средњи брат Симеун и најмлађи Сава су се по завршетку рата
вратили кући. На Солунском фронту истакао се као трубач. Одликован је Карађорђевом
звездом са мачевима. Умро је у 37. години живота од последица ратних мука.
15. УЛИЦА СВИЛАИЋИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
16. УЛИЦА ФИЛИПА РАДУЛОВИЋА
Филип Радуловић (Милићево Село, Пожега, 1794 – 1850) свештеник. Био је
сродник, можда и син, обор-кнеза Михаила Радуловића. Имао је имања у Милићевом
Селу и Горобиљу, где је у цркви службовао. Његовим трудом обновљена је горобиљска
црква коју су Турци 1813. спалили и порушили. Био је њен ктитор. Као истакнути
духовник помогао је градњу и обнову многих цркава у ужичком крају. Од краја треће
деценије 19. века помиње се као окружни протојереј.
После Курлагине буне у мају 1832. године и престанка рада школе у Ужицу, уз
његову и помоћ Ужичког магистрата школа је из Ужица пресељена у манастир
Годовик.
Као угледни црквени достојанственик учествовао је у заседању народних
скупштина са угледницима у ужичкој делегацији на свечаности у Београду 1840.
године поводом ступања на престо кнеза Михаила.
Сахрањен је у порти Горобиљске цркве.
17. УЛИЦА СЛАТИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
18. УЛИЦА НЕИМАРСКА
Назив одређен према занату којим су се становници бавили у том делу
насељеног места.
19. УЛИЦА ЈОКСИМОВИЋА ПОТОК
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
20. УЛИЦА СЛАТИНСКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
21. УЛИЦА ПОЧЕЧА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
22. УЛИЦА ГОДОВИЧКИ ПУТ
Назив одређен по насељеном месту Годовик.
23. Укинута улица – промена елабората.
24. УЛИЦА ГАВРИЛОВИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
25. УЛИЦА ДРАГИШЕ ЛАПЧЕВИЋА
Лапчевић Н. Драгутин – Драгиша (Ужице, 1867 – Београд, 1939), новинар,
народни трибун. Завршио је само три разреда основне школе у Пожеги, али је много
радио на самообразовању. Пожежани су га 1839. изабрали за председника општине.
Због политичке орјентације, смењен је 1894. Прихватио је идеје Светозара Марковића,
сарађивао са Васом Пелагићем. Основао је 1889. Радничко друштво и читаоницу у
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Пожеги, Ужицу и Ариљу, а ужичким гимназијалцима помогао је 1891. да оснују ђачку
дружину „Напредак“. Објављивао је чланке у листу Социјалдемократ и био један од
покретача Радничких новина у Београду (1897). Као један од потписника прве петиције
са политичким захтевима социјалиста, осуђен је 1898. на шест месеци затвора, а после
Ивањданског атентата на краља Милана, на 20 година робије у тешким оковима (1900).
Ангажовао се на припреми оснивачког конгреса Српске социјалдемократске странке у
Београду. Велики је његов допринос унапређењу пољопривреде у ужичком крају. Учио
је Пожежане ратарству, воћарству и пчеларству, подстакао оснивање Подружнице
Српског пољопривредног друштва (1893) и основао Пољопривредни музеј (1898) у
Пожеги. Био је први председник Српске социјалдемократске странке (1903-1905) и
члан најужег руководства, секретар Главног радничког савеза (1910. и 1911), главни
уредник Радничких новина (1903-1914), сарадник Борбе (1910-1914), посланик у
Народној скупштини Краљевине Србије на листи ССДП и члан Међународног
социјалистичког бироа. Као посланик залагао се за законитост у раду, доступност
образовања деци радника, опште право гласа и тајно гласање, забрану ноћног рада за
жене и децу, право радника и службеника на годишњи одмор, за пензиони фонд и
укидање стајаће војске. Био је против ратних кредита 1912. У Првом светском рату
делио је судбину народа. Одбио је материјалну помоћ аустријских социјалиста са
образложењем да су гласали за ратне кредите. Заузимао се за уједињење радничког
покрета Јужних Словена. Био је делегат на Другом конгресу у Вуковару (1920). Из
покрета се повукао 1923. и посветио публицистици. Био је библиотекар Народне
скупштине Србије, председник Београдске секције Југословенског новинарског
удружења (1926) и иницијатор оснивања Одбора за подизање Дома новинара у
Београду. Радио је без икакве материјалне награде. Био је један од 4 стуба модерног
радничког покрета у Србији.
Лит.: Ј. Продановић: Л. Д, Народна енциклопедија СХС, Загреб, 1926; В. Д.
Лапчевић: С. Димитријевић: Л. Д, Енциклопедија Југославије, Загреб, 1962; М. П.
Ђоковић у: Два века српског новинарства 1791-1991, Београд, 1992; др Д. Фуруновић:
Л. Д, Енциклопедија штампарства, Београд, 1996. (М. П. Ђ. – Д. Ђ. -П.)
26. УЛИЦА МИХАИЛА ТОМИЋА
Михаило В. Томић (Горобиље, Пожега, 1916-Пожега, 1941), учитељ, командант
противавионске одбране Ужица 1941.
Завршио је Учитељску школу у Ужицу 1935. Као ђак био је сарадник
Учитељског подмлатка. Његов рад „Моје схватање радне школе“ скренуо је пажњу и
старијих учитеља. Био је учитељ у селу Миљевци код Босилеграда, затим у
Шљивовици, где је радио до 1941. Ту је основао културну групу, књижницу и
читаоницу и активно радио на препороду села. Партизанском покрету се прикључио
1941. и у ослобођеном Ужицу био командант противавионске одбране. Руководио је
групом која је радила на оспособљавању неколико топова и противавионских
митраљеза. И сам је руковао њима јер је био резервни официр. Из Ужица се међу
последњим повукао. Стрељан је у гробљу у Пожеги.
27. УЛИЦА МИЛОВАНА ЈЕШИЋА
Милован С. Јешић (Горобиље, 1871-1947), пољопривредник, председник
горобиљске општине, политички радник, ратник.
Рођен је у имућној горобиљској породици, било му је намењено да се школује,
али после погибије његове мајке и рањавања старијег брата од хајдука (1888), отац га је
извео из трећег разреда гимназије и вратио на село. Од младих година уплео се у
тадашње политичке и страначке борбе и убрзо је постао један од најжустријих
предводника радикала у пожешком крају. С непуних 26 година изабран је за
председника општине у Горобиљу, али га је напредњачка власт сменила само после
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неколико месеци. Пет година касније (1902) поново је биран за општинског
председника. После Мајског преврата (1903) изабран је за члана Окружне скупштине у
Ужицу као представник пожешког среза, на којој је дужности остао све до 1908.
Покренуо је 1907. иницијативу за отварање школе, а 1908. за оснивање Кредитне
земљорадничке задруге у Горобиљу. Био је један од оснивача пожешке Здравствене
задруге (1921-1930).
Јешићев путопис је значајан као сведочанство о стању пољопривреде и начину
живота на селу у ужичком крају и земљама кроз које је путовао. Идеји задругарског
покрета остао је привржен до краја живота. Између два светска рата био је председник
Управног одбора Кредитне задруге у Горобиљу, а у периоду од 1922. до 1927. и члан
Надзорног одбора Савеза земљорадничких задруга Југославије. Учествовао је у
ослободилачким ратовима (1912-1918) у којима су му погинула два сина.
Није активно учествовао у Другом светском рату.
28. УЛИЦА ТАШТИПОЉСКА
Наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
IX Насељено место ГУГАЉ:
1. УЛИЦА ЧАЧАНСКА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире према територији града
Чачка.
2. УЛИЦА ПРЕВИЈА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
3. УЛИЦА КРАТОВСКА КОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА КОНАЧАРСКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА СРЕДОЈА ДОСТАНИЋА
Средоје Љ. Достанић (Гугаљ, Пожега, 1892-1931), пољопривредник, носилац
Карађорђеве звезде.
Као каплар са својом патролом на Кајмачкалану заробио је више Бугара и за тај
подвиг унапређен је у чин поднаредника и одликован сребрном војничком
Карађорђевом звездом с мачевима. По завршетку рата наставио је да се бави
земљорадњом у Бакионици, где се привенчао.
6. УЛИЦА РТСКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА МОЈСА НИКОЛИЋА
Мојсо Николић (Гугаљ, Пожега, 1852-1936), пољопривредник.
Школу није учио, у војсци је научио да чита и пише и као бистар и отресит
момак постао је подофицир. У ратовима 1876-1878. учествовао је као водник у
ослобађању Ниша и Врања. После ратова изабран је за председника гугаљске општине
и на њеном челу био је 25 година.
Био је председник гугаљске земљорадничке задруге, члан-утемељивач Српског
пољопривредног друштва, 17 година председник Среског самоуправног одбора. По
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политичком опредељењу био је радикал и, као и остали истакнути радикали, после
Ивањданског атентата на краља Милана ухапшен је и осуђен.
8. УЛИЦА НИКОЛИЋА КОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА ДРАГИШЕ ЛАПЧЕВИЋА
Лапчевић Н. Драгутин – Драгиша (Ужице, 1867 – Београд, 1939), новинар,
народни трибун. Завршио је само три разреда основне школе у Пожеги, али је много
радио на самообразовању. Пожежани су га 1839. изабрали за председника општине.
Због политичке орјентације, смењен је 1894. Прихватио је идеје Светозара Марковића,
сарађивао са Васом Пелагићем. Основао је 1889. Радничко друштво и читаоницу у
Пожеги, Ужицу и Ариљу, а ужичким гимназијалцима помогао је 1891. да оснују ђачку
дружину „Напредак“. Објављивао је чланке у листу Социјалдемократ и био један од
покретача Радничких новина у Београду (1897). Као један од потписника прве петиције
са политичким захтевима социјалиста, осуђен је 1898. на шест месеци затвора, а после
Ивањданског атентата на краља Милана, на 20 година робије у тешким оковима (1900).
Ангажовао се на припреми оснивачког конгреса Српске социјалдемократске странке у
Београду. Велики је његов допринос унапређењу пољопривреде у ужичком крају. Учио
је Пожежане ратарству, воћарству и пчеларству, подстакао оснивање Подружнице
Српског пољопривредног друштва (1893) и основао Пољопривредни музеј (1898) у
Пожеги. Био је први председник Српске социјалдемократске странке (1903-1905) и
члан најужег руководства, секретар Главног радничког савеза (1910. и 1911), главни
уредник Радничких новина (1903-1914), сарадник Борбе (1910-1914), посланик у
Народној скупштини Краљевине Србије на листи ССДП и члан Међународног
социјалистичког бироа. Као посланик залагао се за законитост у раду, доступност
образовања деци радника, опште право гласа и тајно гласање, забрану ноћног рада за
жене и децу, право радника и службеника на годишњи одмор, за пензиони фонд и
укидање стајаће војске. Био је против ратних кредита 1912. У Првом светском рату
делио је судбину народа. Одбио је материјалну помоћ аустријских социјалиста са
образложењем да су гласали за ратне кредите. Заузимао се за уједињење радничког
покрета Јужних Словена. Био је делегат на Другом конгресу у Вуковару (1920). Из
покрета се повукао 1923. и посветио публицистици. Био је библиотекар Народне
скупштине Србије, председник Београдске секције Југословенског новинарског
удружења (1926) и иницијатор оснивања Одбора за подизање Дома новинара у
Београду. Радио је без икакве материјалне награде. Био је један од 4 стуба модерног
радничког покрета у Србији.
Лит.: Ј. Продановић: Л. Д, Народна енциклопедија СХС, Загреб, 1926; В. Д.
Лапчевић: С. Димитријевић: Л. Д, Енциклопедија Југославије, Загреб, 1962; М. П.
Ђоковић у: Два века српског новинарства 1791-1991, Београд, 1992; др Д. Фуруновић:
Л. Д, Енциклопедија штампарства, Београд, 1996. (М. П. Ђ. – Д. Ђ. -П.)
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК РТ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
X Насељено место ДОЊА ДОБРИЊА:
1. УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША
Обреновић Милош (Средња Добриња, 1783 – Топчидер, Београд, 1860),
устанички војвода, кнез Србије.
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Од ране младости служио је као момак код марвених трговаца, гонио њихове
волове и до Јадранског мора. После смрти оца преселио се са мајком у Брусницу.
Помагао је Милану Обреновићу, брату по мајци, у трговачким пословима. Презиме
Теодоровић је променио у Обреновић.
Уз брата Милана ратовао је у Првом српском устанку и учествовао у свим
важнијим борбама. Карађорђе га је 1807. поставио за војводу. Храбро се борио 1807. у
борбама за освајање Ужица и био рањен. Примио је заповедништво над Ужицем и
ужичком нахијом и чувао границу на Златибору. Командовао је српском војском у
бојевима на Кукутници, Таламбасу и Расници на Златибору. Кад је Милан Обреновић
отишао у Влашку, преузео је команду над рудничком, пожешком и ужичком нахијом.
Поверено му је заповедништво над војском ужичке и рудничке нахије, Старог Влаха и
Драгачева. Учествовао у операцијама српске војске у Рашкој области 1809. и на
југозападном сектору од Раче до Моравице. Истакао се у борбама 1813. на дринском
фронту, посебно на Равњу и Засавици. После слома устанка остао је у Србији, предао се
Турцима, а београдски везир га је поставио за обор-кнеза рудничке, крагујевачке и
пожешке нахије. Помогао је Турцима 1814, да угуше хаџи-Проданову буну. На Цвети,
11. априла 1815. објавио је почетак Другог српског устанка. Ослободио је са војском
Обреновац, Чачак, Пожаревац и Мачву, а онда са Турцима започео преговоре.
Издејствовао је да Порта 1816. донесе ферман којим је регулисан полуаутономни
положај Србије, припојено јој шест нахија, а Милош признат за наследног кнеза.
Хатишерифом из 1833. Србији је призната аутономија.
До 1817. уклонио је своје противнике, међу којима и Карађорђа. У унутрашњој
политици сматрао је важним аграрно питање и створио је услове за укидање турских
феудалних односа. На Сретењској скупштини 1835. објавио је укидање спахијских
права, чиме је постављен темељ слободном сеоском поседу. Помагао је цркве и
манастире. У његово време отворене су у Србији прве гимназије, Велика школа,
Богословија, Књажеска типографија, штампане Новине Сербске, основано прво
позориште „Књажеско-србска банда“ и донет Сретењски устав којим је ограничена
кнежева аутократска власт. Када је потом и октроисаним уставом у виду хатишерифа
1838. ограничена кнежева власт, одрекао се престола у корист старијег сина Милана.
Био је један од најбогатијих људи у Србији. Имао је имања и у Влашкој где је,
поред Беча, углавном боравио. Вратио се у Србију 1858. када је Светоандрејска
скупштина збацила кнеза Александра Карађорђевића. Његова друга владавина трајала
је непуне две године. Није могао да схвати потребе новог времена. Умро је у свом
конаку у Топчидеру и сахрањен у порти Саборне цркве у Београду. (Ж.Мар.)
2. УЛИЦА БОГДАНОВИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
3. Улица се укида и прелази у засеок број 2 – промена елабората.
4. УЛИЦА ВРАНОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА ПЕТРА СТОЈЧИЋА
Петар Стојчић (Доња Добриња, Пожега, 1790 – 1856), кмет села и председник
општине добрињске. Припадао је досељеничкој породици Стојчића. Општина Доња
Добриња је тада обухватала атар све три Добриње и село Честобродицу. Као народни
посланик учествовао је на Петровској скупштини 1848. године. Потписник је петиције
којом су посланици окружја ужичког захтевали отклањање тешкоћа у народу и
побољшање њиховог положаја. (Ж. Мар.)
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6. УЛИЦА ГРОТ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА БРДИЈА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА ЛАЂЕВСКО БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА ЛОРЕТСКА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире према насељеном месту
Лорет, општина Пожега.
10. УЛИЦА МУСИНА СТРАНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
11. УЛИЦА ЛАЂЕВАЦ ГАВРИЛА
Лађевац Гаврило (Доња Добриња, Пожега, 1860 - ?), пољопривредник, кмет села
и председник добрињске општине.
Био је народни посланик од 1901. до 1903. О његовом посланичком раду
сачувано је мало података. Зна се да је подржавао поједине владине предлоге, али и да
се изјашњавао против неких. (Ж. Мар.)
12. УЛИЦА ПАСКОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
13. УЛИЦА ПОЖЕШКА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире према насељеном месту
Пожега.
14. УЛИЦА СТРМАЦ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
15. УЛИЦА СИМА КОЛАРА
Симо Колар (Доња Добриња, Пожега, око 1765 – после 1825), кмет села Доња
Добриња и „депутирац“ на народној нахијској скупштини у Расној 1821. године.
Припада досељеничкој породици Колара. (Ж. Мар.)
16. УЛИЦА ГОЛЕШЕВИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
17. УЛИЦА ШИМПРОВИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
18. УЛИЦА БРАНКОВИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
19. УЛИЦА МАСЛАЋКО БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК РИСТИЋИ
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Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК СИМОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
XI Насељено место ДРАЖИНОВИЋИ:
1. УЛИЦА ДИВЧИБАРСКА
Назив одређен из разлога што се овај пут простире према планини Дивчибаре.
2. УЛИЦА ЉУБОМИРА ЂУРИЋА
Љубомир Ђурић (Дражиновићи, Пожега,1894-Београд, 1978), потпуковник,
метеоролог, оснивач Метеоролошког завода. Био је трговачки шегрт и калфа. Имао је
20 година када је примљен у Пешадијску подофицирску школу у Скопљу. Као
поднаредник у школи је обучавао регруте – ђаке – 1300 каплара и са њима учествовао у
Колубарској бици. Преживео је повлачење преко Албаније и Крфа и доспео у Бизерту.
У мају 1916. био је на краткој обуци у ваздухопловној школи у Француској после које
је са француском ескадрилом стигао на Солунски фронт. Са Французима је остао две
године, а онда је распоређен у прву српску ескадрилу.
По завршетку Првог светског рата постао је метеоролог. 1925. год. објавио је
уџбеник за ваздухопловне школе и приручник метеоролошких станица Метеорологија.
Био је први начелник Управе хидрометеоролошке службе Србије. Основао је
Републички хидрометеоролошки завод НР Србије.
Није активно учествовао у Другом светском рату.
3. УЛИЦА МУСТАФИНО БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА ПЛАНИНСКА
Назив одређен из разлога што је предео у овом делу насељеног места
Дражиновићи, планински.
5. УЛИЦА ГРАДЊА
Назив је опредељен према речици Градњи која протиче кроз насељено место
Дражиновићи.
6. Улица се укида и прелази у засеок број 1 – промена елабората.
7. УЛИЦА ЈОВАНА МИТРОВИЋА ДЕМИРА
Јован Митровић Демир (пешачки капетан и кнез црногорске кнежине)
Рођен је у Пиви око 1762. године. Пре устанка доселио се најпре у село
Семегњево, а уз устанак је дошао у Дражиновиће, у кнежину ужичка Црна Гора. Назив
Демир, што значи гвоздени, добио је за показану храброст. Спада у ред истакнутих
ратника, мегданџија. Био је ожењен сестром старовлашког кнеза Максима Рашковића.
Пре Првог устанка Демир се одметнуо у хајдуке. Са својом дружином разбио је
на Романији један одред Турака који је из Сарајева пошао на Србе. На почетку устанка,
са још неким устаницима из овог краја, растерао је Турке из села северно од Пожеге и
неких ужичких.
У јеку највећих борби за ослобођење Ужица 1805. године, Јован Демир се
налазио у шанчевима у Кремнима, на шарганским висовима и Пониквама. Био је вешт у
војничком егзерциру па га је 1811. године Карађорђе поставио за пешачког капетана, о
чему му је издата и диплома.
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Године 1815, кад је избио Други устанак, Демир је био опет у првим редовима.
По закључењу мира с Турцима, августа исте године, кнез Милош Обреновић га је
поставио за старешину кнежине ужичка Црна Гора. Године 1825. постао је члан
Ужичког магистрата, а у пензију је отишао 1836. године. После пензионисања повукао
се у село Дражиновиће где је имао кућу и имање. Имао је четворо деце.
Умро је у дубокој старости, у 96. години живота у Дражиновићима.
8. УЛИЦА СТЕВАНА ЈЕВТОВИЋА
Стеван Ј. Јевтовић (Дражиновићи, 1847-Београд, 1925), златар, дворски златар,
кујунџија, ктитор и добротвор.
Учио је кујунџијски занат у Ужицу, а касније је прешао у Београд где је имао
своју радњу. Српско правитељство га је као даровитог младића послало у иностранство
на изучавање златарског заната ког није било у Србији. Постао је златар на двору
Карађорђевића. Био је награђен на светској изложби у Бечу 1873. године. Ктитор је
храма и парохијског дома у Засељу посвећеног светом Јовану Крститељу, као и школе у
Засељу. Школу је о свом трошку а уз физичку помоћ мештана, саградио 1907. године.
Новац и локацију за цркву обезбедио је још 1907, али због ратних и других прилика
храм и парохијски дом завршени су и освештани тек после његове смрти 1930. Један је
од оснивача Удружења Ужичана у Београду (1923). Пред крај живота основао је
„Просветно-хумани фонд Михаила, Стева и Раде Јевтовић“ (1925) по именима своје
рано преминуле деце. У фонд је уписано 6 кућа у најужем центру Београда, од којих су
4 биле у употреби и 2001, а једна од њих саграђена 1895, налази се у подручју
просторне културно-историјске целине „Доситејевог лицеја“ те је под заштитом
државе. Према правилнику Фонда, из дивиденди од кућа 5 посто је припало Српској
Књижевној задрузи за штампање календара, а остатак школовању сиромашних ђака и
студената из ужичког краја. Фонд је функционисао до после Другог светског рата.
Постојећи објекти из Фонда данас су у власништву града Београда.
За митрополита Михаила израдио је 1879. године велики крст од послаћеног
сребра, који је био изложен на бечкој изложби и који је митрополит поклонио Саборној
цркви исте године. Сахрањен је у крипти цркве у Засељу.
9. УЛИЦА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
10. УЛИЦА ОСОЈЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
11. УЛИЦА ДРАГИШЕ ЛАПЧЕВИЋА
Лапчевић Н. Драгутин – Драгиша (Ужице, 1867 – Београд, 1939), новинар,
народни трибун. Завршио је само три разреда основне школе у Пожеги, али је много
радио на самообразовању. Пожежани су га 1839. изабрали за председника општине.
Због политичке орјентације, смењен је 1894. Прихватио је идеје Светозара Марковића,
сарађивао са Васом Пелагићем. Основао је 1889. Радничко друштво и читаоницу у
Пожеги, Ужицу и Ариљу, а ужичким гимназијалцима помогао је 1891. да оснују ђачку
дружину „Напредак“. Објављивао је чланке у листу Социјалдемократ и био један од
покретача Радничких новина у Београду (1897). Као један од потписника прве петиције
са политичким захтевима социјалиста, осуђен је 1898. на шест месеци затвора, а после
Ивањданског атентата на краља Милана, на 20 година робије у тешким оковима (1900).
Ангажовао се на припреми оснивачког конгреса Српске социјалдемократске странке у
Београду. Велики је његов допринос унапређењу пољопривреде у ужичком крају. Учио
је Пожежане ратарству, воћарству и пчеларству, подстакао оснивање Подружнице
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Српског пољопривредног друштва (1893) и основао Пољопривредни музеј (1898) у
Пожеги. Био је први председник Српске социјалдемократске странке (1903-1905) и
члан најужег руководства, секретар Главног радничког савеза (1910. и 1911), главни
уредник Радничких новина (1903-1914), сарадник Борбе (1910-1914), посланик у
Народној скупштини Краљевине Србије на листи ССДП и члан Међународног
социјалистичког бироа. Као посланик залагао се за законитост у раду, доступност
образовања деци радника, опште право гласа и тајно гласање, забрану ноћног рада за
жене и децу, право радника и службеника на годишњи одмор, за пензиони фонд и
укидање стајаће војске. Био је против ратних кредита 1912. У Првом светском рату
делио је судбину народа. Одбио је материјалну помоћ аустријских социјалиста са
образложењем да су гласали за ратне кредите. Заузимао се за уједињење радничког
покрета Јужних Словена. Био је делегат на Другом конгресу у Вуковару (1920). Из
покрета се повукао 1923. и посветио публицистици. Био је библиотекар Народне
скупштине Србије, председник Београдске секције Југословенског новинарског
удружења (1926) и иницијатор оснивања Одбора за подизање Дома новинара у
Београду. Радио је без икакве материјалне награде. Био је један од 4 стуба модерног
радничког покрета у Србији.
Лит.: Ј. Продановић: Л. Д, Народна енциклопедија СХС, Загреб, 1926; В. Д.
Лапчевић: С. Димитријевић: Л. Д, Енциклопедија Југославије, Загреб, 1962; М. П.
Ђоковић у: Два века српског новинарства 1791-1991, Београд, 1992; др Д. Фуруновић:
Л. Д, Енциклопедија штампарства, Београд, 1996. (М. П. Ђ. – Д. Ђ. -П.)
12. УЛИЦА ПОДГОРА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
13. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ
Љубица Обреновић (Срезојевци, Османско царство, 14. јануар 1785 – Нови Сад,
Аустријско царство, 14. мај 1843) је била српска кнегиња, жена кнеза Милоша
Обреновића, и мајка кнеза Михаила Обреновића.
Главни посредник удаје за Милоша Обреновића био је Никола Милићевић
Луњевица који је преговоре око удаје завршио са Миланом Обреновићем, братом кнеза
Милоша, на четрдесет дана од смрти њеног оца. Кум на венчању које је било 1806.
године био је Карађорђе, стари сват Лазар Мутап, а ручни девер Никола Милићевић
Луњевица.
Била је позната као строга и самосвесна, и често је заузимала сопствени став у
политици. Због тога је неколико пута долазила у озбиљне сукобе са кнезом Милошем.
Једном приликом је у налету љубоморе убила из пиштоља једну од љубавница кнеза
Милоша, Петрију. Као њена резиденција изграђен је конак кнегиње Љубице у којем је
касније био смештен Београдски Лицеј.
Са кнезом Милошем изродила је синове Милана (1819-1839) и Михаила (18231868) и ћерке Петрију (1808-1871) и Савку (1814-1848).
Године 1842. дошло је до смене власти у Србији, са династије Обреновића на
династију Карађорђевића.
Кнегиња Љубица умрла је у прогонству 1843. у Новом Саду у Аустријском
царству, а сахрањена је у манастиру Крушедол на Фрушкој гори.
Назив је опредељен из разлога што је кнегиња Љубица ишла у посете супрузи
војводе Демира управо овим путем.
14. Улица се укида и прелази у засеок број 2 – промена елабората.
15. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА
Назив је опредељен по слави Свети Сава.
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Свети Сава (световно име Растко, монашко име Сава; рођен око 1175. године у
Расу, умро 14. јануара 1236. у Трнову, Бугарско царство) је био најмлађи син
српског великог жупана Стефана Немање, светогорски монах, јеромонах и
архимандрит Студенице, први архиепископ аутокефалне Српске архиепископије,
дипломата, законодавац, књижевник и ходочасник. Широко се сматра једном од
најзначајнијих личности српске историје, а Српска православна црква га слави као
свеца. Његова личност је остварила велики утицај на средњовековно српско књижевно
стваралаштво, а његов култ се вековима негује у српском народу.
16. УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА
Назив улице дат у знак сећања на све учеснике пробоја Солунског фронта,
носиоце Албанске споменице и страдале војнике у пробоју Солунског фронта из
пожешког краја.
17. Улица се укида и прелази у засеок број 3 – промена елабората.
18. УЛИЦА ГОНГОВ СОКАК
Назив је опредељен по трубачу Светозару Лазовићу Гонгу који је рођен 1952.
године у Дражиновићима, Јежевица. Од стране критике, али и хиљада љубитеља трубе
широм света, оцењен је као вансеријски талентован трубач.
Кажу познаваоци и љубитељи звука трубе, да Гонго није свирао као остали, већ
је емоције из дубине душе претварао у звуке. Гонго није био само музичар, већ и
обичан човек из народа. Био је боем и волео дружење, не постоји човек који га је
познавао, а да би рекао било шта лоше за њега. Говоре и данас људи, да би волели још
да га гледају поносног и гордог, како свира и звуком их милује. Манифестације и
весеља на којима је свирао, остајале су увек у сећању, као пуна добре атмосфере и
квалитетне „плех музике“ како кажу за звуке трубе.
Добитник је Мајсторског писма за надахнуто умеће свирања на такмичењима
дувачких оркестара Србије.
Махом самоук, пажњу на себе скренуо је већ са 16 година, свирајући у неколико
локалних оркестара, углавном на породичним слављима. Крадући занат на свиркама, а
вежбајући код куће уз грамофон, убрзо је надмашио своје колеге.
Међутим тек средином седамдесетих, доласком у оркестар Радована Бабића,
његово већ тада врсно музицирање долази до пуног изражаја. Почињу гостовања
широм Европе, као и снимање неколико успешних сингл и ЛП издања.
Године 1978. само неколико месеци пре смрти, Радован предаје оркестарску
палицу Светозару, приликом гостовања у емисији „Знање – имање“, и то игром случаја
баш у Јежевици.
Већ на дебитантском наступу у Гучи 1980. године Светозар, као водећа труба,
односи признање „Златна труба“, свирајући песму „Пшеничице ситно семе“, која ће од
тада и заувек остати његова лична карта. Занимљиво је да је ту песму први пут чуо од
његовог јединог узора, чувеног Мирослава Матушића.
После тог успеха његова каријера незаустављиво иде ка врху, што у смислу
награда на фестивалима, што у изузетно плодоносном ауторском и извођачком радупреко 20 сингл и ЛП издања. Као круну свега, 1989. године снима ЦД за Холандску
националну кућу ВПРО. То је уједно било и једно од првих издања на компакт диску у
нашој земљи.
1987. године од издавачке куће „Југодиск“, добија златну плочу за продати
тираж-700.000 примерака.
Последњих пар година Светозар се није превише музички експонирао. Оркестар
је предао сину Драгану, само две године пре смрти. Да ли ће се поново родити неки
Гонго, који ће кроз шљивике и ливаде, миловати звуком трубе и прославити и себе и
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родно место то не знамо, али знамо да Светозар Лазовић Гонго никад неће бити
заборављен. Требало је да остане запамћен као најбољи. И остао је...
Светозар се упокојио 2001. године.
Његови Јежевчани и многобројне колеге и пријатељи, подигли су му 2016. године
споменик у родној Јежевици, како би могли да га увек гледају, а млађима који га не
памте, да причају ко је био Гонго и како је „из душе свирао“.
Илија Миросавић-031инфо
19. УЛИЦА МИЛОША ДЕМИРОВИЋА
Милош Ј. Демировић (Дражиновићи, Пожега, 1807-1877), пољопривредник,
народни посланик. Син устаничког старешине Јована Митровића – Демира, најбогатијег
и најутицајнијег старешине ужичког краја, рано се укључио у политички живот. Најпре
је био кмет у Дражиновићима и председник општине. Затим је изабран за „депутирца“посланика на устоличењу кнеза Александра Карађорђевића у Топчидеру 15. јуна 1843.
Изабран је и за посланика црногорског среза за Светоандрејску скупштину 1858, која је
збацила кнеза Александра и поново устоличила кнеза Милоша. Биран је и 1859. на
скупштини црногорског среза за Малогоспојинску скупштину. У Дражиновићима, где
је провео цео свој живот, наследио је од оца велику имовину, али и имања и куће у
Ужицу, Поточањима и Пожеги. (М. Гл.)
20. УЛИЦА БРЕМЕНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
21. УЛИЦА СВЕТОЗАРА ЛАЗОВИЋА ГОНГА
Трубач Светозар Лазовић Гонго је рођен 1952. године у Дражиновићима,
Јежевица. Од стране критике, али и хиљада љубитеља трубе широм света, оцењен је
као вансеријски талентован трубач.
Кажу познаваоци и љубитељи звука трубе, да Гонго није свирао као остали, већ
је емоције из дубине душе претварао у звуке. Гонго није био само музичар, већ и
обичан човек из народа. Био је боем и волео дружење, не постоји човек који га је
познавао, а да би рекао било шта лоше за њега. Говоре и данас људи, да би волели још
да га гледају поносног и гордог, како свира и звуком их милује. Манифестације и
весеља на којима је свирао, остајале су увек у сећању, као пуна добре атмосфере и
квалитетне „плех музике“ како кажу за звуке трубе.
Добитник је Мајсторског писма за надахнуто умеће свирања на такмичењима
дувачких оркестара Србије.
Махом самоук, пажњу на себе скренуо је већ са 16 година, свирајући у неколико
локалних оркестара, углавном на породичним слављима. Крадући занат на свиркама, а
вежбајући код куће уз грамофон, убрзо је надмашио своје колеге.
Међутим тек средином седамдесетих, доласком у оркестар Радована Бабића,
његово већ тада врсно музицирање долази до пуног изражаја. Почињу гостовања
широм Европе, као и снимање неколико успешних сингл и ЛП издања.
Године 1978. само неколико месеци пре смрти, Радован предаје оркестарску
палицу Светозару, приликом гостовања у емисији „Знање – имање“, и то игром случаја
баш у Јежевици.
Већ на дебитантском наступу у Гучи 1980. године Светозар, као водећа труба,
односи признање „Златна труба“, свирајући песму „Пшеничице ситно семе“, која ће од
тада и заувек остати његова лична карта. Занимљиво је да је ту песму први пут чуо од
његовог јединог узора, чувеног Мирослава Матушића.
После тог успеха његова каријера незаустављиво иде ка врху, што у смислу
награда на фестивалима, што у изузетно плодоносном ауторском и извођачком радупреко 20 сингл и ЛП издања. Као круну свега, 1989. године снима ЦД за Холандску
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националну кућу ВПРО. То је уједно било и једно од првих издања на компакт диску у
нашој земљи.
1987. године од издавачке куће „Југодиск“, добија златну плочу за продати
тираж-700.000 примерака.
Последњих пар година Светозар се није превише музички експонирао. Оркестар
је предао сину Драгану, само две године пре смрти. Да ли ће се поново родити неки
Гонго, који ће кроз шљивике и ливаде, миловати звуком трубе и прославити и себе и
родно место то не знамо, али знамо да Светозар Лазовић Гонго никад неће бити
заборављен. Требало је да остане запамћен као најбољи. И остао је...
Светозар се упокојио 2001. године.
Његови Јежевчани и многобројне колеге и пријатељи, подигли су му 2016.
године споменик у родној Јежевици, како би могли да га увек гледају, а млађима који га
не памте, да причају ко је био Гонго и како је „из душе свирао“.
Илија Миросавић-031инфо
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК БОГДАНОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК ЈОКОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК АРНАУТОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
XII Насељено место ДУШКОВЦИ:
1. УЛИЦА ДИВЧИБАРСКА
Назив је опредељен из разлога што се овај пут простире ка планини Дивчибаре.
2. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА
Назив је опредељен по слави Свети Сава.
Свети Сава (световно име Растко, монашко име Сава; рођен око 1175. године у
Расу, умро 14. јануара 1236. у Трнову, Бугарско царство) је био најмлађи син
српског великог жупана Стефана Немање, светогорски монах, јеромонах и
архимандрит Студенице, први архиепископ аутокефалне Српске архиепископије,
дипломата, законодавац, књижевник и ходочасник. Широко се сматра једном од
најзначајнијих личности српске историје, а Српска православна црква га слави као
свеца. Његова личност је остварила велики утицај на средњовековно српско књижевно
стваралаштво, а његов култ се вековима негује у српском народу.
3. УЛИЦА МАЉЕНСКОГ ОДРЕДА
Ова улица је посвећена херојском отпору Маљенског одреда 24. новембра 1914.
године на Маљену. Том приликом одред је имао велике губитке, а сматра се да су
погинули српски војници ту и сахрањени.
4. УЛИЦА МАОВИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА ЈОВАНА ОБРЕНОВИЋА
Јован Обреновић (Средња Добриња, 1786 – Нови Сад, 1850), старешина ужичке
нахије. Детињство је провео у Добрињи. Оставши рано без оца, са мајком Вишњом се
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вратио у Брусницу, на имање њеног првог мужа. У Првом српском устанку се не
помиње као старешина, а 1815. био је међу првим устаницима и учествовао је у
бојевима с Турцима у Гружи, на Љубићу и Чачку, Пожаревцу и Дубљу. По завршетку
Другог устанка, 1816, по налогу кнеза Милоша, ишао је као српски депутат у Цариград.
На почетку владавине кнеза Милоша био је старешина Рудничке нахије, касније
је управљао и Пожешком и Ужичком нахијом, потом је прешао у Чачак и тамо боравио
до 1842. У сукобима кнеза Милоша са противницима подржавао је кнеза.
Сахрањен је у Новом Саду. (Ж. Мар.)
6. УЛИЦА ДРАГИШЕ ЛАПЧЕВИЋА
Лапчевић Н. Драгутин – Драгиша (Ужице, 1867 – Београд, 1939), новинар,
народни трибун. Завршио је само три разреда основне школе у Пожеги, али је много
радио на самообразовању. Пожежани су га 1839. изабрали за председника општине.
Због политичке орјентације, смењен је 1894. Прихватио је идеје Светозара Марковића,
сарађивао са Васом Пелагићем. Основао је 1889. Радничко друштво и читаоницу у
Пожеги, Ужицу и Ариљу, а ужичким гимназијалцима помогао је 1891. да оснују ђачку
дружину „Напредак“. Објављивао је чланке у листу Социјалдемократ и био један од
покретача Радничких новина у Београду (1897). Као један од потписника прве петиције
са политичким захтевима социјалиста, осуђен је 1898. на шест месеци затвора, а после
Ивањданског атентата на краља Милана, на 20 година робије у тешким оковима (1900).
Ангажовао се на припреми оснивачког конгреса Српске социјалдемократске странке у
Београду. Велики је његов допринос унапређењу пољопривреде у ужичком крају. Учио
је Пожежане ратарству, воћарству и пчеларству, подстакао оснивање Подружнице
Српског пољопривредног друштва (1893) и основао Пољопривредни музеј (1898) у
Пожеги. Био је први председник Српске социјалдемократске странке (1903-1905) и
члан најужег руководства, секретар Главног радничког савеза (1910. и 1911), главни
уредник Радничких новина (1903-1914), сарадник Борбе (1910-1914), посланик у
Народној скупштини Краљевине Србије на листи ССДП и члан Међународног
социјалистичког бироа. Као посланик залагао се за законитост у раду, доступност
образовања деци радника, опште право гласа и тајно гласање, забрану ноћног рада за
жене и децу, право радника и службеника на годишњи одмор, за пензиони фонд и
укидање стајаће војске. Био је против ратних кредита 1912. У Првом светском рату
делио је судбину народа. Одбио је материјалну помоћ аустријских социјалиста са
образложењем да су гласали за ратне кредите. Заузимао се за уједињење радничког
покрета Јужних Словена. Био је делегат на Другом конгресу у Вуковару (1920). Из
покрета се повукао 1923. и посветио публицистици. Био је библиотекар Народне
скупштине Србије, председник Београдске секције Југословенског новинарског
удружења (1926) и иницијатор оснивања Одбора за подизање Дома новинара у
Београду. Радио је без икакве материјалне награде. Био је један од 4 стуба модерног
радничког покрета у Србији.
Лит.: Ј. Продановић: Л. Д, Народна енциклопедија СХС, Загреб, 1926; В. Д.
Лапчевић: С. Димитријевић: Л. Д, Енциклопедија Југославије, Загреб, 1962; М. П.
Ђоковић у: Два века српског новинарства 1791-1991, Београд, 1992; др Д. Фуруновић:
Л. Д, Енциклопедија штампарства, Београд, 1996. (М. П. Ђ. – Д. Ђ. -П.)
7. УЛИЦА ЗАЈЧИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА ПОТОЧАНИ
Назив је опредељен према засеоку Поточани с јужне стране Зајчице, Гајчани с
источне стране и Закићани са северне.
9. УЛИЦА ЕПИСКОПА САВЕ АНДРИЋА
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Сава В. Андрић (свет. име Драгослав)
(Душковци, Пожега, 1939 – Пожаревац, 1993), епископ.
Основну школу завршио је у Душковцима, нижу гимназију у Шетоњама
(Пожаревац), богословију и богословски факултет у Београду. Замонашио се у
манастиру Горњак. Свети архијерејски сабор СПЦ изабрао га је за викарног епископа
моравичког 1982. Исте године хиротонисан је за епископа, а 1984. изабран је за
епископа врањског. После смрти епископа Хризостома постављен је прво за
администратора, а 1991. за епископа браничевске епархије. На тој дужности га је
затекла и смрт.
Лит: Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд, Крагујевац 1996.
(А. Сав.)
10. Улица се укида и прелази у засеок број 3 – промена елабората.
11. УЛИЦА ВОДЕНИЧКА
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
12. УЛИЦА ЗАКИЋАНИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
13. УЛИЦА ВЕЛИКА ЗАЈЧИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
14. УЛИЦА ГОЛО БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
15. УЛИЦА КОСОВСКИХ ЈУНАКА
Назив улице дат у знак сећања на све учеснике Косовске битке и страдале јунаке
на Косову пољу.
Велика битка против похода на Србију који је водио турски султан Мурат I.
Збила се 15 (28) јуна 1389. на Косову пољу, у близини Приштине. На челу српске војске
се налазио кнез Лазар Хребељановић.
16. УЛИЦА ШУМСКА
Назив одређен из разлога што је овај део насељеног места Душковци обрастао
густом шумом.
17. УЛИЦА ПРЕВИЈА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
18. УЛИЦА ИВИК
Назив је опредељен по локалитету односно овај део насељеног места Душковци
је обрастао ивама (лековита биљка).
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК ТУРСКИ ХАН
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК ИВЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК МАНДИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
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XIII Насељено место ЗАСЕЉЕ:
1. УЛИЦА СТЕВАНА ЈЕВТОВИЋА
Стеван Ј. Јевтовић (Дражиновићи, Пожега, 1874-Београд, 1925), златар, велики
добротвор. Српско правитељство га је као даровитог младића послало у иностранство
на изучавање златарског заната ког није било у Србији. Постао је златар на двору
Карађорђевића. Због своје умешности одликован је на изложби у Бечу 1873.
Ктитор је храма и парохијског дома у селу Каленићи код Пожеге. Новац и
локацију за цркву обезбедио је још 1907, али због ратних и других прилика храм и
парохијски дом завршени су и освештани тек после његове смрти 1930. Један је од
оснивача Удружења Ужичана у Београду (1923). Пред крај живота основао је
„Просветно-хумани фонд Михаила, Стева и Раде Јевтовић“ (1925) по именима своје
рано помрле деце. У фонд је уписано 6 кућа у најужем центру Београда, од којих су 4
биле у употреби и 2001. Према правилнику Фонда, из дивиденди од кућа 5% је припало
Српској књижевној задрузи за штампање календара за народ са популарном и поучном
садржином, а остатак школовању сиромашних ђака и студената из ужичког краја. Фонд
је функционисао до после Другог светског рата. Постојећи објекти из Фонда данас су у
власништу града Београда. Сахрањен је у крипти цркве у Каленићу.
Лит: М. Ж. Јовановић: Српска књижевна задруга 1892-1967 (СКЗ, 1967); Гласник СКЗ
(бр.30/1931 и бр. 54-55/1939); Службени гласник СРС (бр. 48/1997); Алманах храма у
Каленићима, Пожега; Споменица Ој, Ужице, (Београд-Ужице, 1998). (М.В.М. и Р. Зар.)
2. УЛИЦА БРДСКА
Назив одређен из разлога што се ова улица простире на брду.
3. УЛИЦА ГОРЊОСЕОСКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА КАЛЕНИЋКА
Назив одређен из разлога што се ова улица простире према насељеном месту
Каленићи, општина Пожега.
5. УЛИЦА БРЕЗОВ ГРАД
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА КНЕЗА МИХАЈЛА
Назив преузет из Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених
места на територији града Ужица од 24.04.2019. год. Улица је заједничка са Улицом бр.
21 у насељеном месту Каран из разлога што ова улица иде делом дуж границе са
насељеним местом Каран (град Ужице) и потребно је да добије исти назив у оба
насељена места.
7. УЛИЦА СРЕДЊЕСЕОСКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА ДРАГИШЕ ЛАПЧЕВИЋА
Лапчевић Н. Драгутин – Драгиша (Ужице, 1867 – Београд, 1939), новинар,
народни трибун. Завршио је само три разреда основне школе у Пожеги, али је много
радио на самообразовању. Пожежани су га 1839. изабрали за председника општине.
Због политичке орјентације, смењен је 1894. Прихватио је идеје Светозара Марковића,
сарађивао са Васом Пелагићем. Основао је 1889. Радничко друштво и читаоницу у
Пожеги, Ужицу и Ариљу, а ужичким гимназијалцима помогао је 1891. да оснују ђачку
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дружину „Напредак“. Објављивао је чланке у листу Социјалдемократ и био један од
покретача Радничких новина у Београду (1897). Као један од потписника прве петиције
са политичким захтевима социјалиста, осуђен је 1898. на шест месеци затвора, а после
Ивањданског атентата на краља Милана, на 20 година робије у тешким оковима (1900).
Ангажовао се на припреми оснивачког конгреса Српске социјалдемократске странке у
Београду. Велики је његов допринос унапређењу пољопривреде у ужичком крају. Учио
је Пожежане ратарству, воћарству и пчеларству, подстакао оснивање Подружнице
Српског пољопривредног друштва (1893) и основао Пољопривредни музеј (1898) у
Пожеги. Био је први председник Српске социјалдемократске странке (1903-1905) и
члан најужег руководства, секретар Главног радничког савеза (1910. и 1911), главни
уредник Радничких новина (1903-1914), сарадник Борбе (1910-1914), посланик у
Народној скупштини Краљевине Србије на листи ССДП и члан Међународног
социјалистичког бироа. Као посланик залагао се за законитост у раду, доступност
образовања деци радника, опште право гласа и тајно гласање, забрану ноћног рада за
жене и децу, право радника и службеника на годишњи одмор, за пензиони фонд и
укидање стајаће војске. Био је против ратних кредита 1912. У Првом светском рату
делио је судбину народа. Одбио је материјалну помоћ аустријских социјалиста са
образложењем да су гласали за ратне кредите. Заузимао се за уједињење радничког
покрета Јужних Словена. Био је делегат на Другом конгресу у Вуковару (1920). Из
покрета се повукао 1923. и посветио публицистици. Био је библиотекар Народне
скупштине Србије, председник Београдске секције Југословенског новинарског
удружења (1926) и иницијатор оснивања Одбора за подизање Дома новинара у
Београду. Радио је без икакве материјалне награде. Био је један од 4 стуба модерног
радничког покрета у Србији.
Лит.: Ј. Продановић: Л. Д, Народна енциклопедија СХС, Загреб, 1926; В. Д.
Лапчевић: С. Димитријевић: Л. Д, Енциклопедија Југославије, Загреб, 1962; М. П.
Ђоковић у: Два века српског новинарства 1791-1991, Београд, 1992; др Д. Фуруновић:
Л. Д, Енциклопедија штампарства, Београд, 1996. (М. П. Ђ. – Д. Ђ. -П.)
9. УЛИЦА ТИХА ДОЛИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
10. УЛИЦА КОНИК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
11. УЛИЦА ДУХОВ ДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
12. УЛИЦА МАРКА МАРКОВИЋА
Марко Ј. Марковић је рођен у Засељу код Пожеге 1887. године.
Ратове 1912-1918. провео је у пољској батерији Дринског артиљеријског пука.
Рањаван је у току рата, али се после опоравка опет укључивао у борбене редове на
Солунском фронту и више пута показао изузетну смелост у операцијама своје јединице.
Из рата је донео сребрну војничку Карађорђеву звезду.
Помиње се у списковима одликованих из Четвртог пука 1916-1917. на редном
броју 21.
Умро је у Засељу пред Други светски рат.
13. УЛИЦА КАМЕНОРЕЗАЧКА
Назив је опредељен из разлога што је становницима ове улице претежно
занимање клесање камена.
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14. УЛИЦА ВОДЕНИЧКА
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
15. УЛИЦА ЗАСЕЉСКА
Назив одређен по називу насељеног места Засеље, општина Пожега.
16. УЛИЦА СКРАПЕШКА
Назив је опредељен према географском хидрониму, по реци Скрапеж, односно
вишевековном називу тог дела насељеног места.
17. УЛИЦА ДОЊОСЕОСКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
18. УЛИЦА АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
Споменица за верност отаџбини 1915. односно Албанска споменица је
једностепено државно војно и цивилно одликовање које су стекли сви припадници
српске војске који су се повлачили преко Албаније у зиму 1915/1916.
Установљена је 5. априла 1920. године указом престолонаследника принцарегента Александра I Карађорђевића у тада већ новој држави Краљевини Срба, Хравата
и Словенаца. На аверсу се налази леви профил врховног команданта cрпске војске
регента Александра I, а око њега стоји кружни натпис „својим ратним друговима
Александар“, око натписа се налази ловоров венац и сребрни двоглави орао са круном,
а на реверсу је натпис „за верност отаџбини“. Медаља је ношена о светло зеленој траци
са црним пругама уз ивицу. Медаља за спомен је почасно одликовање нижег ранга, али
има своју историјску тежину, јер се додељује о годишњицама и јубилејима свим
учесницима неког догађаја.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК ЦРНОКОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК ФИЛИПОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК СРЕДЊЕ СЕЛО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 4 ЗАСЕОК ГАЈЕВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 5 ЗАСЕОК ДИМИТРИЈЕВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 6 ЗАСЕОК БОГДАНОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 7 ЗАСЕОК ОСОЈЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 8 ЗАСЕОК ЖУТЕ БАРЕ
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
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Засеок бр. 9 ЗАСЕОК СТОЈИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
XIV Насељено место ЗДРАВЧИЋИ:
1. УЛИЦА ЗДРАВЧИЋКИ ПУТ
Назив одређен из разлога што је ово пут који се простире од насељеног места
Пожега до насељеног места Здравчићи.
2. УЛИЦА МАТИЈЕВИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
3. УЛИЦА КАЛАБИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА ПАСЊАК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА КОВАЧИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА МАНЏИН ПОТОК
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места. Манџин поток полази од грабове и букове шуме и
улива се у реку Лужницу испод школе.
7. УЛИЦА МИЛЕНЕ СПАСОЈЕВИЋ
Милена Спасојевић је била ученица Учитељске школе. Рођена у Здрачићима
1922. године. Била је борац 1. пожешке партизанске чете. Заробљена и стрељана у селу
Лопижама код Нове Вароши 5. фебруара 1942. године. Једно време ОШ у Здравчићима
носила је њено име.
8. УЛИЦА КНЕЖЕВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА ПРОТЕ ВИТОМИРА ВИДАКОВИЋА
Витомир Видаковић (Здравчићи, Пожега, 1879 – Ужице, 1953), свештеник,
народни посланик. Основну школу учио је у Пожеги, гимназију у Ужицу, а учитељску у
Београду и Алексинцу. Учитељевао је у Мочиоцима, Миросаљцима, Пожеги и Карану.
Био је писар у Жичком духовном суду, потом је рукоположен за ђакона чачанске цркве,
а 1907. за пароха у Пожеги. Био је парох у Стапарима, а од 1920. до краја радног века у
Ужицу. У Првом светском рату је учествовао као свештеник, а после рата активно
радио у Црвеном крсту и Соколском друштву у Ужицу и био народни посланик среза
пожешког (1931 – 1934). О свом посланичком раду објавио је брошуру под називом
„Мој посланички рад“. Као истакнути антифашиста и отац двојице партизанских
бораца, у време Другог светског рата ухапшен је и затворен на Бањици. Био је делегат
на Великој антифашистичкој народноослободилачкој скупштини Србије 1944. Јануара
1945. изабран је за председника Окружног народноослободилачког одбора у Ужицу, а
1946. за посланика среза пожешког. Велики је његов допринос нормализовању живота
и прилика на подручју округа. Један је од главних организатора Удружења свештеника
СПЦ у Београду 1947. и његов први председник. (А. Сав.)
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10. УЛИЦА МЕТАЉКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
11. УЛИЦА РАДОВАЧКА
Назив одређен из разлога што се пут простире према насељеном месту Радовци
које припада општини Пожега.
XV Насељено место ЈЕЛЕН ДО:
1. УЛИЦА ЧАЧАНСКА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире према територији града
Чачка.
2. УЛИЦА МАЈДАНСКА
Назив је опредељен из разлога што се ова улица простире кроз каменолом
Мајдан.
3. УЛИЦА ЉУТОМИРА ГАВРОВИЋА
Љутомир Љутица Гавровић, трговац из Јелен Дола
Био председник Општине гугаљске и Одбора за подизање цркве у Јелен - Долу.
Поред тога истакао се као добротвор цркве у Јелен Долу, а у више наврата даривао је
децу из овог краја поводом Савиндана. У рату је био прогањан од неприајтеља и
интерниран у Немачку.
После рата имовина му је као имућном човеку конфискована, а нешто касније
један део је враћен.
4. УЛИЦА МИЛЕТЕ ТИМОТИЈЕВИЋА
Милета Ж. Тимотијевић је рођен у Јелен Долу код Пожеге 1897. године.
У војску мобилисан 1915. године и као регрут прешао Албанију и стигао на
Солунски фронт. Одмах показао храброст у окршајима са бугарским јединицама. Ради
смелости у рату је добио надимак „Курјак“. Стекао је и чин каплара.
Помиње се у списковима одликованих из Четвртог (ужичког) пешадијског пука
Дринске дивизије у 1916. и 1917. години.
По завршетку рата вратио се у родни крај.
Умро у Јелен Долу 1947. године.
Није активно учествовао у Другом светском рату.
5. УЛИЦА АЈДУКОВАЦ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА АЈДАРЕВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА СЕДЛОВАЦ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
XVI Насељено место КАЛЕНИЋИ:
1. УЛИЦА КОСЈЕРСКА
Назив је опредељен из разлога што се овај пут простире према територији
општине Косјерић.
2. УЛИЦА БАРАЈЕВАЦ
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Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
3. УЛИЦА ПАВЛА ШТУЛА
Павле Штуле, кнез, старешина црногорске кнежине.
Рођен је у Озрему, Рудничка нахија.
За време Првог устанка био је момак код Милоша Обреновића. Истакао се у
борбама око Ужица и освајању ужичке тврђаве. Тада је изнео са положаја тешко
рањеног Милоша Обреновића. Учествовао је у последњим борбама за одбрану Србије
на дринском фронту и у шанчевима на Равњу и Засавици 1813. Активан је учесник
Другог српског устанка. Од његовог почетка, на Цвети 1815, приступио је борби и уз
кнеза Милоша учествовао у бојевима против Турака.
После Другог устанка добио је од кнеза Милоша имање у Каленићима, где се
населио. Пре постављења за кнеза црногорске кнежине, 1820. године био је ангажован
на прикупљању и предаји харача.
Децембра 1822. године постављен је за кнеза црногорске кнежине, уместо
смењеног Јована Митровића Демира. Од тада био је на старешинским дужностима у
Ужичкој нахији (1822-1833) и у округу ужичком (1834-1839).
Као старешина уживао је поверење кнеза Милоша. Имао је доста такта у решавању
српско-турских односа. Ангажовао се на решавању бројних проблема и тешкоћа у
кнежини ужичка Црна Гора. Запажено је његово учешће у сузбијању хајдучије.
Године 1825. учествовао је у гушењу Ђакове буне против кнеза Милоша. Са
осталим старешинама у нахији сакупио је одабране момке из своје и кнежине Рујно, у
којој је у то време обављао одређене послове уместо смењеног Јована Мићића.
Исте године сељаци с кметовима жалили су се на Штула због самовоље, глобе,
одузимања земље и њене препродаје. Против њега је поведен поступак у суду у
Крагујевцу. Српски кнез је одлучио да Штуле врати оно што је био дужан и од кога је
„зором узео“.
Павле Штуле и даље је непрекидно остао старешина Црне Горе (кнежине,
капетаније, среза) све до своје смрти. Године 1830. добио је звање капетана, а затим
полковника црногорског.
Стекао је добар иметак тргујући стоком и користећи радну снагу (кулук) сељака
пожешких села. Имао је имања у Каленићима, Засељу, Расној, Брајковићима и Ражани.
Умро је 1839. године.
4. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА
Назив је опредељен по слави Свети Сава.
Свети Сава (световно име Растко, монашко име Сава; рођен око 1175. године у
Расу, умро 14. јануара 1236. у Трнову, Бугарско царство) је био најмлађи син
српског великог жупана Стефана Немање, светогорски монах, јеромонах и
архимандрит Студенице, први архиепископ аутокефалне Српске архиепископије,
дипломата, законодавац, књижевник и ходочасник. Широко се сматра једном од
најзначајнијих личности српске историје, а Српска православна црква га слави као
свеца. Његова личност је остварила велики утицај на средњовековно српско књижевно
стваралаштво, а његов култ се вековима негује у српском народу.
5. УЛИЦА КОСОВСКИХ ЈУНАКА
Назив улице дат у знак сећања на све учеснике Косовске битке и страдале јунаке
на Косову пољу.
Велика битка против похода на Србију који је водио турски султан Мурат I.
Збила се 15 (28) јуна 1389. на Косову пољу, у близини Приштине. На челу српске војске
се налазио кнез Лазар Хребељановић.
6. УЛИЦА ШТУЛОВИЋА БРДО
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Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА МИЛИЦЕ НОЖИЦЕ
Милица Ножица, ученица гимназије из Ваљева, укључила се у напредни
средњошколски покрет пре рата и била је члан СКОЈ-а. Примљена је у Партију одмах
после капитулације априла 1941. године. Формирала је један омладински кружок, који
је у почетку на својим састанцима прорађивао разни материјал, а од формирања одреда
имао задатак да прикупља потребне ствари за борце. У лето 1941. године била је члан
МК СКОЈ-а и руководила је скојевском обавештајном службом једног рејона. Преко ње
је ишла веза са одредом, а после њеног одласка из Ваљева њена је кућа била главни
пункт преко кога су долазили курири. У октобру се повукла у одред и одржавала је
курирску везу између Ваљевског одреда и Ваљева. Улазила је у град обично као
сељанка. Крајем новембра ушла је у ОК СКОЈ-а, који је радио до фебруара 1942.
године. Милица је послата на терен Ваљева и Подгорине. Маја или јуна 1942. године
ОК КПЈ за Ваљево је успоставио везу с њом и она је наставила да ради. Јула 1943.
године упућена је у рађевски срез, али је због тешке ситуације у срезу после месец дана
пребачена у Шумадијски одред. Са Шумадијском бригадом је прешла у Санџак.
Погинула је априла или маја 1944. године у једној борби око Ужица, приликом
продора II пролетерске дивизије у Србију.
8. ЖЕЛЕЗНИЧКА УЛИЦА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире према железничкој станици.
9. УЛИЦА МЕРАК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
10. УЛИЦА КАМЕНОРЕЗАЧКА
Заједничка улица са улицом број 13 у насељеном месту Засеље и носи исти
назив у оба насељена места.
Назив је опредељен из разлога што је становницима ове улице претежно
занимање клесање камена.
11. УЛИЦА ЈОВАЊСКА
Назив је опредељен из разлога што сви становници ове улице славе Светог
Јована односно Јовандан.
12. УЛИЦА БОШЊАЦИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
13. УЛИЦА СОКОЛОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК БОНЏУЛИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК ДРАГУТИНОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
XVII Насељено место ЛОПАШ:
1. УЛИЦА ПРОТЕ ГУЧАНИНА
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Прота Гучанин (Милутин Илић Гучанин) (Гуча, 1739 - 1814), прота и војвода
драгачевски.
Био је главни организатор устанка у Драгачеву, Године 1805. водио је
Драгачевце у борби за ослобођење Ужица. За време офанзиве српске војске на подручју
Старог Влаха 1806, прота Гучанин се са својим ратницима борио против Турака
спречавајући са другим старешинама њихов продор низ Моравицу. Исте године на
Тројице предводио је српску војску која је у дводневној борби разбила Турке у Лопашу.
Учествовао је у борбама за ослобођење Ужица, а 1809. бранио је положаје од Голије до
Мучња.
2. УЛИЦА БАРЈЕВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
3. УЛИЦА ПЕТРОВИЋА КОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА РИБАРСКА
Назив је опредељен из разлога што су се мештани овог дела насељеног места
Лопаш бавили риболовом.
5. УЛИЦА МИРЧЕТИЋА КОСА
Назив је опредељен према географском микротопониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА БАТАЧА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА АКОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА ГОЛУБОВИЋА КОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА МОРАВСКА
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
10. УЛИЦА МИЛАНА БОЖОВИЋА
Милан М. Божовић (08.09.1932. – 25.10.2007.)
Рођен у Лопашу, основну школу завршио у Пожеги, а учитељску 1951. год. у
Ужицу. По завршетку учитељске школе радио као учитељ у Понорцу, општина
Сјеница, а потом у Куманици, Приликама, општина Ивањица.
У међувремену завршио В.П. школу за наставника физичког васпитања. Потом се 1964.
год. сели у Степојевац где ради као директор Основне школе и упоредо завршава ДИФ
и постаје професор физичког васпитања.
1968. год. враћа се у Пожегу где ради као професор физичког васпитања у
Школи ученика у привреди и једно време у О.Ш. „Петар Лековић“.
1976. год. се сели у Чачак и до пензије ради као професор физичког васпитања у
Школи Металски центар „Бранко Милошевић“.
У пензију одлази 1992. год. и потом добар део живота проводи у родном селу
Лопашу где је доста био активан у раду МЗ Лопаш око уређења гробља и изградње
путне инфраструктуре и осталог.
11. УЛИЦА КОНИК
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Назив је опредељен према географском микротопониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
12. УЛИЦА МУЊСКО БРДО
Назив је опредељен према географском микротопониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
13. УЛИЦА БАДАЊСКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
14. Улица се укида и прелази у засеок број 2 – промена елабората.
15. УЛИЦА СТАРАЦ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
16. УЛИЦА ЛАУШЕВА
„Од ђетета Лауша (јунак из народних песама и предања, који се одазвао позиву
кнеза Лазара да иде у бој на Косово – објашњење аутора) зват тако због своје увек
младе и непроменљиве снаге, остала је у Лопашу велика фамилија Лаушевића, која је
постојала од Косова па до наших дана. Године 1876. било је неколико кућа...“ У првој
деценији овог века (пише Милисав Д. Протић-Гучанин), Лаушевићева фамилија свела
се на једну кућу, да би се ова косовска породица угасила 1924. године.
Према попису крајем 1895. године, ово село, које је у саставу прилипачке
општине, имало је 639 становника (306 мушких и 333 женских) и 59 писмених (4 жене).
Интересантно је, да Ердељановић није, као друга доњодрагачевска села, посебно
истраживао Лопаш, иако га помиње у селима ове области.
Статистички пописи од 1948. до 1991. године, дају податке о кретању броја
становништва и домаћинстава и села Лопаш.
17. УЛИЦА ГРАДИНА
Назив је опредељен према археолошком налазишту у том делу насељеног места.
18. Улица се укида и прелази у засеок број 3 – промена елабората.
19. УЛИЦА БРДСКА
Назив је опредељен према рељефу односно вишевековном називу тог дела
насељеног места.
20. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА
Назив је опредељен по слави Свети Сава.
Свети Сава (световно име Растко, монашко име Сава; рођен око 1175. године у
Расу, умро 14. јануара 1236. у Трнову, Бугарско царство) је био најмлађи син
српског великог жупана Стефана Немање, светогорски монах, јеромонах и
архимандрит Студенице, први архиепископ аутокефалне Српске архиепископије,
дипломата, законодавац, књижевник и ходочасник. Широко се сматра једном од
најзначајнијих личности српске историје, а Српска православна црква га слави као
свеца. Његова личност је остварила велики утицај на средњовековно српско књижевно
стваралаштво, а његов култ се вековима негује у српском народу.
21. УЛИЦА КОСОВСКИХ ЈУНАКА
Назив улице дат у знак сећања на све учеснике Косовске битке и страдале јунаке
на Косову пољу.
Велика битка против похода на Србију који је водио турски султан Мурат I.
Збила се 15 (28) јуна 1389. на Косову пољу, у близини Приштине. На челу српске војске
се налазио кнез Лазар Хребељановић.
22. УЛИЦА ШЉИВИЦА
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Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
23. УЛИЦА ДРАГАЧЕВСКА
Заједничка улица са улицом број 21 у насељеном месту Доња Краварица,
општина Лучани. Преузет назив из Одлуке о утврђивању назива улица и заселака на
територији општине Лучани.
24. УЛИЦА ЦЕРСКА
Заједничка улица са улицом број 19 у насељеном месту Доња Краварица,
општина Лучани. Преузет назив из Одлуке о утврђивању назива улица и заселака на
територији општине Лучани.
25. УЛИЦА КНЕЗА ЛАЗАРА
Лазар Хребељановић (Прилепац, око 1329. – Косово поље, 15. јун 1389), познат
у народној традицији као цар Лазар или кнез Лазар био је средњовековни српски кнез,
који је после Маричке битке створио највећу и најмоћнију државу на територији
некадашњег Српског царства. Лазарева држава са престоницом у Крушевцу, позната у
историографији као Моравска Србија, обухватала је сливове река Велике, Западне и
Јужне Мораве.
Лазар је на двору цара Уроша прво био ставилац, да би негде између 1363. и
1365. добио титулу кнеза. После слома Мрњавчевића на Марици текао је постепен
успон кнеза Лазара праћен формирањем његове области. После Маричке битке
загосподарио је Приштином и Новим Брдом, док је у савезу са баном Босне Твртком I
Котроманићем и уз подршку угарског краља Лајоша I 1373. поразио жупана Николу
Алтомановића. Тада је својој области прикључио Рудник, Ужице и крајеве око Западне
Мораве. Границу своје државе проширио до Дунава заузимањем Браничевске области и
потискивањем Радича Бранковића из породице Растислалића 1379. године.
Паралелно са култом Св. кнеза Лазара који се развијао у црквеним круговима,
развијао се и култ кнеза Лазара као мученика и јунака Косовске битке у народној
традицији. У српским народним епским песмама косовског циклуса, цар Лазар је, уз
Милоша Обилића, главни лик.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК БАДАЊ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК РАКИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК ЉУБИЧИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
XVIII Насељено место ЛОРЕТ:
1. УЛИЦА ЛОРЕТСКА
Назив је опредељен по називу насељеног места Лорет.
2. Улица се укида – промена елабората
3. УЛИЦА ЈОВИЋЕВИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА ЈОВИЋЕВИЋА ЏЕМАТ
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Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА СТРМАЧКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА СИМА КОЛАРА
Симо Колар (Доња Добриња, Пожега, око 1765 – после 1825), кмет села Доња
Добриња и „депутирац“ на народној нахијској скупштини у Расној 1821. године.
Припада досељеничкој породици Колара. (Ж. Мар.)
7. УЛИЦА БОЛОВИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА ОКРУГЛА ТАКИША
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА БРЕЗАК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
10. Улица се укида и прелази у засеок број 1 – промена елабората.
11. УЛИЦА ОГЛАВАК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
12. УЛИЦА КРШЉАЦИ
Назив је опредељен према географском топониму Крш односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
13. УЛИЦА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА
Милош Обреновић (Средња Добриња, 1783 – Топчидер, Београд, 1860),
устанички војвода, кнез Србије.
Од ране младости служио је као момак код марвених трговаца, гонио њихове
волове и до Јадранског мора. После смрти оца преселио се са мајком у Брусницу.
Помагао је Милану Обреновићу, брату по мајци, у трговачким пословима. Презиме
Теодоровић је променио у Обреновић.
Уз брата Милана ратовао је у Првом српском устанку и учествовао у свим
важнијим борбама. Карађорђе га је 1807. поставио за војводу. Храбро се борио 1807. у
борбама за освајање Ужица и био рањен. Примио је заповедништво над Ужицем и
ужичком нахијом и чувао границу на Златибору. Командовао је српском војском у
бојевима на Кукутници, Таламбасу и Расници на Златибору. Кад је Милан Обреновић
отишао у Влашку, преузео је команду над рудничком, пожешком и ужичком нахијом.
Поверено му је заповедништво над војском ужичке и рудничке нахије, Старог Влаха и
Драгачева. Учествовао у операцијама српске војске у Рашкој области 1809. и на
југозападном сектору од Раче до Моравице. Истакао се у борбама 1813. на дринском
фронту, посебно на Равњу и Засавици. После слома устанка остао је у Србији, предао се
Турцима, а београдски везир га је поставио за обор-кнеза рудничке, крагујевачке и
пожешке нахије. Помогао је Турцима 1814, да угуше хаџи-Проданову буну. На Цвети,
11. априла 1815. објавио је почетак Другог српског устанка. Ослободио је са војском
Обреновац, Чачак, Пожаревац и Мачву, а онда са Турцима започео преговоре.
Издејствовао је да Порта 1816. донесе ферман којим је регулисан полуаутономни
положај Србије, припојено јој шест нахија, а Милош признат за наследног кнеза.
Хатишерифом из 1833. Србији је призната аутономија.
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До 1817. уклонио је своје противнике, међу којима и Карађорђа. У унутрашњој
политици сматрао је важним аграрно питање и створио је услове за укидање турских
феудалних односа. На Сретењској скупштини 1835. објавио је укидање спахијских
права, чиме је постављен темељ слободном сеоском поседу. Помагао је цркве и
манастире. У његово време отворене су у Србији прве гимназије, Велика школа,
Богословија, Књажеска типографија, штампане Новине Сербске, основано прво
позориште „Књажеско-србска банда“ и донет Сретењски устав којим је ограничена
кнежева аутократска власт. Када је потом и октроисаним уставом у виду хатишерифа
1838. ограничена кнежева власт, одрекао се престола у корист старијег сина Милана.
Био је један од најбогатијих људи у Србији. Имао је имања и у Влашкој где је,
поред Беча, углавном боравио. Вратио се у Србију 1858. када је Светоандрејска
скупштина збацила кнеза Александра Карађорђевића. Његова друга владавина трајала
је непуне две године. Није могао да схвати потребе новог времена. Умро је у свом
конаку у Топчидеру и сахрањен у порти Саборне цркве у Београду. (Ж.Мар.)
14. УЛИЦА ШКОЛСКА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире у близини некадашње
основне школе у насељеном месту Лорет.
15. УЛИЦА ЛОРЕТСКО БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места
16. УЛИЦА КОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК ОСТОЈИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
XIX Насељено место ЉУТИЦЕ:
1. УЛИЦА ДИВЧИБАРСКА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире према планини Дивчибаре.
Напомена: Заједничка улица са Улицом број 1 у насељеном месту Тометино
Поље и носи исти назив у оба насељена места.
2. Улица број 2 у насељеном месту Љутице се укида из разлога што је
извршена промена елабората где се спајају улица број 1 и улица број 2 у КО
Љутице и добија се нова улица број 1 у КО Љутице.
3. УЛИЦА ШАЛОВ ПОТОК
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА БЕГЛУЧКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Напомена: Заједничка улица са Улицом број 38 у насељеном месту Тометино
Поље и носи исти назив у оба насељена места.
5. УЛИЦА ЈАЗЕРОВА БАРА
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА БЕЛИ КАМЕН
109

Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА БРЕЗАЦИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места. Овај део насељеног места Љутице је прекривен брезама.
8. УЛИЦА БРЕЖЂЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА ЗЕЛЕНИ БРЕГ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
10. УЛИЦА БЈЕЛОБОР
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
11. УЛИЦА КАМЕНИЧКА
Назив је опредељен према географском хидрониму, по реци Каменици, односно
вишевековном називу тог дела насељеног места.
12. УЛИЦА ВАСОВИЋА ПОТОК
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
13. УЛИЦА БУБАН
Назив је опредељен према географском хидрониму, по извору Бубан, односно
вишевековном називу тог дела насељеног места.
14. УЛИЦА СУБЈЕЛСКА
Улица добија назив по планини Субјел, општина Косјерић.
Напомена: Заједничка улица са Улицом број 39 у насељеном месту Тометино
Поље и носи исти назив у оба насељена места.
15. УЛИЦА ОКОЛИШТА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
16. УЛИЦА ЉУТИЦЕ БОГДАНА
Назив одређен по имену косовског јунака из народне песме. Према народном
тумачењу село је добило назив по њему.
17. УЛИЦА БОРАК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
18. УЛИЦА КРШИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
19. УЛИЦА ЛУКЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
20. УЛИЦА БАНСКИ ПУТ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
21. УЛИЦА ЉУТОРЕЦ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места
22. УЛИЦА БРЕЗОВАЦ
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Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
23. УЛИЦА ГРУБАНОВАЦ
Назив је опредељен према географском хидрониму, по извору Грубановац,
односно вишевековном називу тог дела насељеног места.
24. Улица се укида и прелази у засеок број 6 – промена елабората.
25. УЛИЦА КАЈТОВИЋА БРОД
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
26. УЛИЦА ТОМЕТИНСКА
Улица добија назив по насељеном месту Тометино Поље.
27. УЛИЦА САСТАВЦИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места
28. Улица се укида и прелази у засеок број 7 – промена елабората.
29. Улица се укида и прелази у засеок број 8 – промена елабората.
30. УЛИЦА МРШЕЉСКА
Назив одређен према називу суседног насељеног места Мршељи, општина
Пожега.
31. УЛИЦА ЕРСКА
Назив је опредељен по називу досељеника који су се населили са Златибора у
Пожешку котлину. Назив Ера је био уобичајен међу становницима општине Пожега.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК ВАРАГИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК ЗАЈЧИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК ШУМЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 4 ЗАСЕОК БРДА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 5 ЗАСЕОК ОБРЕЗИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 6 ЗАСЕОК ЛАУДАНОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 7 ЗАСЕОК ИВАНОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 8 ЗАСЕОК ПАВЛОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
XX Насељено место МАЂЕР:
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1. УЛИЦА ЈЕЛАВ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 10 у насељеном месту Велика
Јежевица и носи исти назив у оба насељена места.
2. УЛИЦА ДИВЧИБАРСКА
Назив одређен из разлога што се пут простире према планини Дивчибаре.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 1 у насељеном месту Дражиновићи
и носи исти назив у оба насељена места.
3. УЛИЦА МАЂЕРСКА
Назив одређен по називу насељеног места Мађер, општина Пожега.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 5 у насељеном месту Мала Јежевица
и улицом број 4 у насељеном месту Средња Добриња и носи исти назив у сва три
насељена места.
4. Улица број 4 у насељеном месту Мађер се укида из разлога што је
извршена промена елабората где се спајају улица број 3 и улица број 4 у КО
Мађер и добија се нова улица број 3 у КО Мађер.
5. УЛИЦА ЋУРЧИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места
6. УЛИЦА ДОЛОВИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА ВРАНОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 4 у насељеном месту Доња Добриња
и носи исти назив у оба насељена места.
8. УЛИЦА НЕДЕЉКА ЂОКОВИЋА
Недељко Б. Ђоковић је рођен у Мађеру код Пожеге 1892. године. Из родног села
отишао као дечак у Обреновац и тамо почео да се бави трговачким пословима.
Други балкански рат 1913. године затекао га је као кадровца. После тога
учествовао је и у Првом светском рату од његовог почетка 1914. до завршетка 1918.
године.
На солунском ратишту командовао митраљеским одељењем, које је често и врло
успешно заустављало јурише непријатеља.
Преживео је рат и вратио се у родни крај.
Умро је у Мађеру 1968. године.
Није активно учествовао у Другом светском рату.
XXI Насељено место МАЛА ЈЕЖЕВИЦА:
1. УЛИЦА ЈЕЖЕВАЧКА
Назив одређен по називу насељеног места Јежевица, општина Пожега.
2. УЛИЦА ЧУК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
3. УЛИЦА ДРАГОЉУБА ДЕСПОТОВИЋА
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Драгољуб Деспотовић (1894-1966), кларинетиста, саксофониста, диригент
војне музике. Рођен је у Великој Јежевици 1894. године насеље Бајевац. Као припадник
краљеве гарде Војске Југославије у Београду научио је да свира у кларинет и саксофон
па је постао активни музичар гардијског оркестра и активни војни старешина. Учесник
је Првог и Другог балканског и Првог светског рата. Носилац је албанске споменице.
Прошао је албанску голготу, вратио се у Београд, у краљевој гарди у Београду
остаје као активни музичар. Оженио се 1928. и потом добио премештај у војни
гарнизон Крушевац, на дужност тамбур мажора предводника војног оркестра.
У Крушевцу остаје до 1934. а потом је премештен у гарнизон Куманово, на исту
дужност. Био је и у пратњи краља Александра Карађорђевића на његовом последњем
путовању, у Марсељ 9. октобра 1934. године, приликом прве званичне посете
Републици Француској, када је убијен српски краљ.
У колони, неколико возила иза краљевих седео је у колима и Драгољуб
Деспотовић са оркестром краљеве гарде. У једном тренутку, неко из протокола је
зауставио њихов аутомобил и вратио их назад. Тек касније им је саопштено да је краљ
убијен. Драгољуб се у Југославију вратио преко Алжира.
Драгољуб је 1940. прекомандован у 4. пук „Стеван Немања“ у Ужице. Ту га
затиче Други светски рат.
Пред крај рата када су партизанске јединице ослободиле Ужице, Драгољуб са
својим друговима учествује у формирању војног оркестра гарнизона Ужице у коме
остаје до 1955. године, односно до одласка у пензију. За самопрегоран рад у Музици
Краљевине Србије и Југославије, унапређен је од мајстора у чин наредника прве класе.
У ЈНА је био капелни, диригент оркестра и произведен је у чин војног службеника
седме класе у коме је и пензионисан.
Носилац је више одликовања и Албанске споменице.
4. УЛИЦА АМБАРИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА МАЂЕРСКА
Назив одређен по називу насељеног места Мађер, општина Пожега.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 3 у насељеном месту Мађер и носи
исти назив у оба насељена места.
6. УЛИЦА ГОРЊОДОБРИЊСКА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире према насељеном месту
Горња Добриња, општина Пожега.
7. УЛИЦА ЈЕЗЕРА
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА ГОЛО БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА РАДОВАНА ТОДОРОВИЋА
Тодоровић Ј. Радован – Раде (Мала Јежевица, Пожега, 1863 – 1918),
пољопривредник, деловођа, народни посланик. Завршио је основну школу и ниже
разреде гимназије. Пуних 30 година обављао је послове писара, благајника, деловође и
председника јежевачке општине. Био је члан Окружног одбора Народне одбране, члан
управног одбора Главног савеза земљорадничких задруга, председник Окружног
одбора Ужичког округа, трибун и првак Народне радикалне странке. Изабран је за
народног посланика после преврата 1903. године. Као посланик залагао се за народна
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права и демократске слободе, а посебно за решавање сељачког и радничког питања. За
време Балканских ратова, као члан Окружног одбора народне одбране обављао је важне
и одговорне задатке и оправдао поверење народа. За време Првог светског рата,
почетком 1916, као угледан човек, био је интерниран. По политичком уверењу
припадао је Напредњачкој странци. (М. Гл.)
10. УЛИЦА ЈОВАЊДАНСКА
Назив је опредељен из разлога што сви становници ове улице славе Светог
Јована односно Јовањдан.
11. УЛИЦА СОКАК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 11 у насељеном месту Велика
Јежевица и носи исти назив у оба насељена места.
12. УЛИЦА СИМА ГРУЈИЋА
Симо А. Грујић (Горња Добриња, Пожега, 1873 – Београд, 1934), државни
чиновник. Рођен је у угледној сељачкој породици. По завршетку основне школе у
родном селу, завршио је гимназију у Ужицу, ступио у државну службу у Београду и
1897. постао помоћник шефа пореске управе вароши Београда. Као марљив и савестан
чиновник, премештен је у Министарство финансија Краљевине Србије, где је временом
остварио завидну чиновничку каријеру – био је шеф инспекторског одсека, затим
начелник и на крају виши саветник Министарства. У најтежим данима за Србију, 1915.
пренео је целу државну благајну преко Албаније на острво Крф и опет је вратио у
ослобођену Југославију.
За заслуге и у ратном и у мирнодопском времену три пута је одликован:
Орденом белог орла, Орденом св. Саве и Орденом југословенске круне. (Н. Јеш.)
Напомена: Заједничка улица са улицом број 10 у насељеном месту Горња
Добриња и носи исти назив у оба насељена места.
13. УЛИЦА ПРЉАГЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
XXII Насељено место МИЛИЋЕВО СЕЛО:
1. УЛИЦА ТАМНАВЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места. Тамнава се некад одликовала столетним храстовим шумама
које су својом густином „сунце заклањале“ по чему су и добиле име.
2. УЛИЦА ФИЛИПА РАДУЛОВИЋА
Филип Радуловић (Милићево Село, Пожега, 1794 – 1850) свештеник. Био је
сродник, можда и син, обор-кнеза Михаила Радуловића. Имао је имања у Милићевом
Селу и Горобиљу, где је у цркви службовао. Његовим трудом обновљена је горобиљска
црква коју су Турци 1813. спалили и порушили. Био је њен ктитор. Као истакнути
духовник помогао је градњу и обнову многих цркава у ужичком крају. Од краја треће
деценије 19. века помиње се као окружни протојереј.
После Курлагине буне у мају 1832. године и престанка рада школе у Ужицу, уз
његову и помоћ Ужичког магистрата школа је из Ужица пресељена у манастир
Годовик.
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Као угледни црквени достојанственик учествовао је у заседању народних
скупштина са угледницима у ужичкој делегацији на свечаности у Београду 1840.
године поводом ступања на престо кнеза Михаила.
Сахрањен је у порти Горобиљске цркве.
3. УЛИЦА ПАУНА ПЕТРОВИЋА
Петровић (Јеверичић) Паун П, (Милићево Село, 1860 – Пожега, 1940), трговац,
извозник, индустријалац, политички радник.
После основне школе завршио је трговачки занат. Рано је почео да се бави
трговином. Био је један од оснивача Пожешке грађанске штедионице (1893), Трговачко
– извозничког еснафа, „за извоз рогате стоке и дебелих свиња“ и Пожешке кредитне
банке (1925). После тзв. царинског рата бавио се откупом аграрних производа и
извозом. Годишње је извозио 40 вагона сувих шљива и 100 вагона пекмеза. Пред
Балкански рат, заједно са Драгољубом Вукадиновићем, откупио је воденицу у
Пријановићима и подигао модеран парни млин. У политичком ангажовању прешао је
пут од левичара до конзервативца. Био је један од потписника протестног телеграма
1893. против суђења Васи Пелагићу. На изборима за сенатора 1901. био је кандидат на
листи Радикалне странке (фузионаш). Пред Други светски рат изабран је за
председника Месног одбора Стојадиновићеве Југословенске радикалне заједнице.
Литература: „Избори за сенатора 1901. године у Ужицу“ (Александар Савић,
Историјска баштина, 14, 2005), „Биографски лексикон Златиборског округа“ (2006),
„Петровић (Јеверичић) П. Паун, трговац, извозник, индустријалац (1860-1940)“ (З.
Џаковић, Пожешки годишњак, бр. 10, 2012).
4. УЛИЦА СПАСОЈЕВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА МИХАИЛА РАДУЛОВИЋА
Потиче из Милићевог Села, које је тада припадало кнежини Рујно, Ужичка
нахија. Није познат у историографији, јер се о њему и иначе мало зна. У фамилији
Радуловић у Милићевом Селу постојало је казивање како је за Карађорђеве крајине
живео војвода Радул и да је погинуо у Старом Влаху. У овом селу постоји велики
простор под шумом, у близини Радуловића кућа, чији се назив „Кнежевина“ сачувао и
до данас.
Михаило Радуловић је био несумњиво једна од истакнутих личности коју је буна
на почетку избацила за старешину. Подаци о њему сачувани су тек из 1805. године. Кад
је те године ослобођена Ужичка нахија и отпочео рад на унутрашњем уређењу и
организовању власти, Карађорђе је 21. августа (ст. к.) поставио Радуловића за обор –
кнеза у Ужичкој нахији. Из атестата који му је издат запажа се да је постављен за
старешину на захтев „по ужичке нахије“, што говори о његовом угледу на ширем
подручју и да је био један од организатора устаничког покрета. Карађорђе је упозорио
остале кнезове да ће своје заповести издавати преко обор-кнеза Радуловића. Седиште
му се налазило у Милићевом Селу.
Учествовао је у устаничкој офанзиви која је започета крајем 1805. и на почетку
идуће године. Било је више озбиљнијих окршаја кроз старовлашки крај. Определили су
се да одлучнији отпор турској војсци пруже на новом положају, на Радаљевској
градини, превоју на тромеђи садашњих општина Ивањица, Ариље и Драгачево.
У припреми за одбрану овог подручја, војвода Милан Обреновић, који се тада
налазио са делом српске војске у логору у Пожеги, помиње старешину Михаила
Радуловића. Наредио је да он и Ојданић (није познато име), старешина из ариљског
краја, изађу са војском и улогоре се, јер Турци надиру низ Моравицу. Највероватније се
мислило на Радаљевску градину где су постојали устанички шанчеви.
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У марту 1806. године, на Радаљеву је дошло до жестоких окршаја и борби већих
размера. Турци су разбили српску одбрану и продрли до Ариља. Поред осталих, на
овом бојишту пао је један од првих људи из овог краја, обор – кнез Михаило
Радуловић. Нема му ни гроба ни белега.
6. УЛИЦА РАДОВАНА БАБИЋА
Радован Бабић (Милићево Село, Пожега, 1923-1979), трубач.
Основну школу завршио је у Милићевом Селу, а потом у Вирову учио абаџијски
занат. Са шест година придружио се групи Јосипа Миркића, познатог трубача. Звук
његове трубе био је другачији од његових претходника, истанчанији и топлији од
осталих, сетнији, тиши. Нико пре њега у Бабићима није свирао трубу, па се не зна од
кога је наследио таленат. Формирао је свој оркестар који је постао познат широм
земље. На другом Драгачевском сабору освојио је „Прву трубу Драгачева“. Његова
награда подстакла је интересовање за трубу као инструмент широм земље. Први је
трубач који је снимио грамофонску плочу на којој су, поред осталих била и кола:
драгачевско, милићевачко и моравичко.
Био је добар и несебичан учитељ многим трубачима. Умро је у 56. години
живота, а свирао је до последњег дана.
7. УЛИЦА ДРАГОЈЛА ВЕЉОВИЋА
Драгојле Л. Вељовић је рођен у Милићевом Селу код Пожеге, али година рођења
није позната.
Учесник је у ратовима 1912-1918.
Помиње се у списку одликованих из 1914-1915. године (Историјски институт
ЈНА, архива бивше српске војске, бр. 85, кутија 138), где је записано да је поднаредник,
из Милићевог Села, и да је добио сребрну војничку Карађорђеву звезду. Запис истог
садржаја налази се и у књизи Томислава Влаховића Витезови Карађорђеве звезде.
Преживео је ратове и вратио се у родни крај.
Умро је у Милићевом Селу 1955. године.
Његова фотографија није сачувана.
Није активно учествовао у Другом светском рату.
8. УЛИЦА МИЛИЋА ПРИМИЋУРА
У Дефтерима су записана петорица влашких кнезова под именом МИЛИЋ.
„Примићур Милић, син Петрина, Влађ, његов брат и Малога, син Милића“
управљају селима: Коритник (село Радобуђа код Ариља), Иплишко (непознато) и
Сколабићи (непознато).
„Примићур Милић, син Јована“ управља селима: РОГАЧА (североисточно од
Гуче), МРАТКОВО (непознато), ИЗЛАД (непознато) и ЛУЧАНИ.
„Примићур Милић, син Новака“ управља селима: ЗМИНАЦ (непознато) и
МОЈСИН (село Мојсиње у општини Чачак).
„Примићур Милић, син Милетка управља селом КРУШНИЦА (непознато ако
није Крушевица у општини Краљево). Ови кнезови су записани у Дефтеру из 1476.
године, у оном из 1525. године само „Село ЛАЛИЋ (непознато, ако се не ради о селу
Лелићи код Карана), Милић Лагатор, примићур“.
Сасвим је вероватно да је неко од ових данас непознатих села данашње
Милићево Село, чији се назив временом везао за име „примићура“ Милића и временом
потиснуло ранији назив села.
9. УЛИЦА ВОЋАРСКА
Назив је опредељен из разлога што се у овом делу насељеног места налази
велики број засада воћа.
10. УЛИЦА АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
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Споменица за верност отаџбини 1915. односно Албанска споменица је
једностепено државно војно и цивилно одликовање које су стекли сви припадници
српске војске који су се повлачили преко Албаније у зиму 1915/1916.
Установљена је 5. априла 1920. године указом престолонаследника принцарегента Александра I Карађорђевића у тада већ новој држави Краљевини Срба, Хравата
и Словенаца. На аверсу се налази леви профил врховног команданта cрпске војске
регента Александра I, а око њега стоји кружни натпис „својим ратним друговима
Александар“, око натписа се налази ловоров венац и сребрни двоглави орао са круном,
а на реверсу је натпис „за верност отаџбини“. Медаља је ношена о светло зеленој траци
са црним пругама уз ивицу. Медаља за спомен је почасно одликовање нижег ранга, али
има своју историјску тежину, јер се додељује о годишњицама и јубилејима свим
учесницима неког догађаја.
11. УЛИЦА КАЛЕМИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
12. УЛИЦА ГРОБЉАНСКА
Назив одређен из разлога што се ова улица простире у близини гробља у
насељеном месту Милићево Село.
13. УЛИЦА ТРЊАЦИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
14. УЛИЦА ГОРОБИЉСКА
Назив је опредељен из разлога што се улица граничи са насељеним местом
Горобиље које припада територији општине Пожега.
15. УЛИЦА МОРАВАЦ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
16. УЛИЦА СТЕВАНА РАДУЛОВИЋА
Живео је у Милићевом Селу, кнежина Рујно, у првој половини 19. века. Био је
блиски сродник, можда и син обор-кнеза Михаила Радуловића. Учесник је Првог
српског устанка. Извори помињу да је учествовао у борбама на Равњу и Засавици 1813.
године.
Учествовао је и у Другом српском устанку. Још док су вођене борбе са Турцима
у лето 1815. године, кад је Јован Мићић постављен за старешину кнежине Рујно,
Радуловићу је дато на управу 20 села у источном делу ове кнежине. Његова капетанија
обухватила је села из ариљског и пожешког краја. И касније био је народни старешина.
Од 1819. до 1825. појављује се као коџабаша, звање ниже од кнежинског кнеза. Ових
година истицао се на сузбијању хајдучије.
17. УЛИЦА АРИЉСКА
Назив одређен из разлога што се пут простире ка територији општине Ариље.
18. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА
Назив је опредељен по слави Свети Сава.
Свети Сава (световно име Растко, монашко име Сава; рођен око 1175. године у
Расу, умро 14. јануара 1236. у Трнову, Бугарско царство) је био најмлађи син
српског великог жупана Стефана Немање, светогорски монах, јеромонах и
архимандрит Студенице, први архиепископ аутокефалне Српске архиепископије,
дипломата, законодавац, књижевник и ходочасник. Широко се сматра једном од
најзначајнијих личности српске историје, а Српска православна црква га слави као
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свеца. Његова личност је остварила велики утицај на средњовековно српско књижевно
стваралаштво, а његов култ се вековима негује у српском народу.
19. УЛИЦА СВИЛАЈИЋИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
20. УЛИЦА МАРКОВИЋА ПОЉЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
21. УЛИЦА АНТОНИЈЕВИЋА ПОТОК
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
22. УЛИЦА БОШКОВИЋА ПОЉЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
23. УЛИЦА СТАНОЈЕВИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
24. Улица се укида и прелази у засеок број 3 – промена елабората.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК КЛИК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК РАДУЛОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК СТЕФАНОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
XXIII Насељено место МРШЕЉИ:
1. УЛИЦА НЕШОВИЋА ЧЕСМА
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
2. УЛИЦА БЕЛИ ПОТОК
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
3. УЛИЦА ГЛАВИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА РИДОВИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА МРСОЉ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА
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Заједничка улица са улицом број 16 у насељеном месту Богданица, општина
Горњи Милановац и носи исти назив у оба насељена места. Назив преузет из Одлуке о
утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији општине
Горњи Милановац.
7. УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА
Заједничка улица са улицом број 2 у насељеном месту Богданица, општина
Горњи Милановац и носи исти назив у оба насељена места. Назив преузет из Одлуке о
утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији општине
Горњи Милановац.
8. УЛИЦА ОСОЈЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА БЕЛОКАМЕНИЧКА
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
10. УЛИЦА КАМЕНИЧКА
Назив је опредељен према географском хидрониму, по реци Каменици, односно
вишевековном називу тог дела насељеног места.
11. УЛИЦА БЕЛОБОР
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
12. УЛИЦА МИРЕ АЛЕЧКОВИЋ
Заједничка улица са улицом број 8 у насељеном месту Богданица, општина
Горњи Милановац и носи исти назив у оба насељена места. Назив преузет из Одлуке о
утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији општине
Горњи Милановац.
13. УЛИЦА ЖИВКА ЈОКСИМОВИЋА
Живко В. Јоксимовић је рођен у Мршељима код Пожеге 1894. године.
У српску војску мобилисан је 1914. године. Већ у првим окршајима, у току
Колубарске битке, истакао се смелим насилним извиђањем непријатељских положаја.
Са још пет својих ратних другова успео је да зароби велики број аустријских војника.
Истакао се својом сналажљивошћу и приликом одступања преко Албаније крајем 1915.
године.
Највећи део ратних дана провео је у саставу Првог пука Моравске дивизије. У
тој јединици стекао је војничку Карађорђеву звезду.
Преживео је рат и вратио се у родни крај.
Умро је у Мршељима 1962. године.
Није активно учествовао у Другом светском рату.
14. УЛИЦА МАЉЕНСКОГ ОДРЕДА
Ова улица је посвећена херојском отпору Маљенског одреда 24. новембра 1914.
године на Маљену. Том приликом одред је имао велике губитке, а сматра се да су
погинули српски војници ту и сахрањени.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК СТАНИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК ЗЕЛЕНИ БРЕГ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
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Засеок бр. 3 ЗАСЕОК КОТЛИНЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 4 ЗАСЕОК ОРЛОВО ГНЕЗДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
XXIV Насељено место ОТАЊ:
1. УЛИЦА КОСЈЕРСКА
Назив је опредељен из разлога што се овај пут простире према територији
општине Косјерић.
2. УЛИЦА МИЉАКОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
3. УЛИЦА БАРИЦЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА ОСРЕДАК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА МИЛОРАДА БОНЏУЛИЋА
Милорад П. Бонџулић (Отањ, Пожега, 1917 – Предражица, Олово, 1943),
народни херој.
Основну школу завршио је у Глумчу, а пекарски занат у Пожеги и Чачку, где се
укључио у раднички покрет и постао члан ЈРС-ових синдиката. Приступио је Првој
пожешкој партизанској чети крајем јула 1941. и учествовао у борбама које је она
водила. Кратко време био је телеграфиста у Врховном штабу у Ужицу. Истакао се у
борбама у јулу 1942. код Пазарића, на прузи Сарајево – Мостар, затим у нападу на
Бугојно, када је заробио у бункеру више непријатељских војника, и у борби за Јајце
августа 1942. За изузетну храброст у дотадашњим борбама, похвалио га је врховни
командант. Учествовао је у борбама на Неретви. Јуна 1943, после рањавања команданта
трећег батаљона Друге пролетерске, постављен је за команданта.
6. УЛИЦА СЛАТИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА ПОЉСКИ ПУТ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА СКРАПЕШКА
Назив је опредељен према географском хидрониму, реци Скрапеж.
9. УЛИЦА ЗАПИСИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
10. УЛИЦА ОТАЊСКА
Назив одређен по називу насељеног места Отањ, општина Пожега.
11. УЛИЦА СИЈАЛИЦА
Назив је опредељен према геодетском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
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Засеок бр. 1 ЗАСЕОК ПАСКОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК ПОБРЂЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
XXV Насељено место ПАПРАТИШТЕ:
1. УЛИЦА ПАПРАТИНСКА
Назив је одређен по називу насељеног места Папратиште које припада општини
Пожега.
2. УЛИЦА МЕТАЉКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
3. УЛИЦА МОКРА БАРА
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА МАЛО БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА ЈЕЧМЕНИШТЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА ЉУБЕЧЕВСКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА ДРАГУТИНА ПЕЈОВИЋА
Драгутин М. Пејовић је рођен у Папратишту код Пожеге 1889. године.
У два балканска и Првом светском рату учествовао до 1915. године у саставу
Седамнаестог пешадијског пука Дринске дивизије. Више пута рањаван. После рањавања
код Врања, због прелома бутне кости онеспособљен за даље ратовање. Лечио се у Нишу,
а по завршетку лечења вратио се у Папратиште као тежак инвалид.
Несрећним случајем погинуо је у Кратовској стени код Пожеге 1944. године. У
матичној књизи умрлих за 1944. гокину цркве у Јелен Долу записано је да је Драгутин
Пејовић из Папратишта „погинуо међу борбама“ у Јелен Долу 6. септембра 1944. године.
У септембру 1944. године заиста су вођене борбе између партизанских јединица и
немачких снага које су одступале са југа Балкана и Пејовић се вероватно нашао између
две ватре и погинуо.
8. УЛИЦА ДРАГУТИНА МАСЛАЋА
Драгутин Маслаћ (1875 – 1937) је био српски архитекта и један од зачетника
архитектонске критике у Србији. Значајно је утицао на развој Српског националног
стила у архитектури између два светска рата. Осим што је радио као пројектант, радио је
и у Министарству грађевина и један је од оснивача Удружења српских инжињера и
архитеката као и Клуба архитеката.
9. УЛИЦА КОВАЧЕВИЋА ВОДА
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
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10. УЛИЦА МАЈДАНСКА
Назив одређен по називу каменолома мајдан.
11. УЛИЦА ГРБАВИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
12. УЛИЦА ПОЉАНИЦА
Заједничка улица са улицом број 13 у насељеном месту Тучково и носи исти
назив.
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
13. УЛИЦА ОРАЈЕВИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
14. УЛИЦА ПЛОЧА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
15. УЛИЦА МАЋИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК МАСЛАЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК ЉУБЕЧЕВО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК ГВОЗДАЦ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
XXVI Насељено место ПИЛАТОВИЋИ:
1. УЛИЦА ПИЛАТОВАЧКА
Назив је опредељен из разлога што се ова улица простире кроз централни део
насељеног места Пилатовићи.
2. УЛИЦА СКЕЛА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Заједничка улица са улицом број 8 у насељеном месту Пријановићи и носи исти
назив у оба насељена места.
3. УЛИЦА ЋЕТОВИК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА ПИЛАТОВАЧКО БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА КОСИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
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6. УЛИЦА ЧОЛИЋА ПОТОК
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА ПИЛАТОВАЧКО ПОЉЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА БРАЋЕ МАРКИЋЕВИЋ
Велимир Маркићевић
Рођен је у Пилатовићима 1914. године. Основну школу учио је у Прилипцу.
Службовао је као поштански чиновник пре Другог светског рата у Мајданпеку. Као
члан КПЈ активно је политички деловао у североисточној Србији. Био је један од
истакнутијих организатора устанка у том крају 1941. године. Радио је на формирању
партизанских јединица и био командир Сврљишког, а затим командант Мајданпечког
партизанског одреда. Знатно је допринео јачању партизанских јединица, стварању
слободне територије у источној Србији 1941. и организовању устанка у позадини.
Заробљен је и отеран у логор на Бањици, где је стрељан 9. маја 1942. године.
Школа у Прилипцу носила је једно време његово име.
Биографски лексикон Златиборског округа, Београд, 2006, 392-393.
Средоје Маркићевић
(Пилатовићи, 1910 - Бањица, 1942), капетан БЈВ, начелник штаба Чачанског
НОП одреда 1941. Војну академију завршио је у Београду. Априлски рат 1941. затекао
га је у чину активног капетана II класе. Када је почео устанак приступио је НОП-у. Са
својим борцима, у саставу Драгачевског батаљона, учествовао је у ослобођењу Чачка, а
потом је постао начелник штаба Чачанског партизанског одреда.
Почетком новембра 1941. године радио је као војни стручњак у техничком
штабу Врховне команде НОПОЈ у Ужицу.
Повукао се са партизанским јединицама из Ужица крајем новембра 1941.
Заробљен је 8. децембра, спроведен на Бањицу, где је стрељан 9. маја 1942. године.
9. УЛИЦА МАЈОРА ЈАНКА МАРКИЋЕВИЋА
Јанко М. Маркићевић (Пилатовићи, Пожега, 1895-?), мајор ваздухопловства
српске војске, носилац Карађорђеве звезде. Ступио је у подофицирску школу 1912. као
питомац-редов и постао поднаредник, потом пилот у чину мајора. На солунском
фронту је 50 часова бомбардовао непријатељске положаје. Рањен је 1917. на фронту
Прве армије, за време борби у нападу на непријатељске положаје. По повратку са
задатка, авион му је пао. Задобио је теже телесне повреде, али је остао жив.
Одликован је Карађорђевом звездом, Орденом бели орао 1. и 5. реда,
Југословенском круном 1. реда, Орденом светог Саве 1. реда и француским Ратним
крстом 1. реда.
Није активно учествовао у Другом светском рату.
10. УЛИЦА БЈЕЛОШЕВАЧКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
11. УЛИЦА ЈОТИЋА КОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
12. УЛИЦА МОРАВСКА
Назив је опредељен из разлога што се ова улица простире према реци Морави.
13. УЛИЦА ПРОТЕ ГУЧАНИНА
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Прота Гучанин (Милутин Илић Гучанин) (Гуча, 1739 - 1814), прота и војвода
драгачевски.
Био је главни организатор устанка у Драгачеву, Године 1805. водио је
Драгачевце у борби за ослобођење Ужица. За време офанзиве српске војске на подручју
Старог Влаха 1806, прота Гучанин се са својим ратницима борио против Турака
спречавајући са другим старешинама њихов продор низ Моравицу. Исте године на
Тројице предводио је српску војску која је у дводневној борби разбила Турке у Лопашу.
Учествовао је у борбама за ослобођење Ужица, а 1809. бранио је положаје од Голије до
Мучња.
14. УЛИЦА ДР МИЛОША МИЛИЋЕВИЋА
Рођен је 1925. године у Пилатовићима. После основне школе завршио је
гимназију у Чачку, а 1954. године дипломирао је на Медицинском факултету у Загребу
и као најбољи студент у генерацији добио је награду Загребачког свеучилишта.
Лекарски позив започео је и завршио у Општој болници у Ужицу.
Специјализирао је хирургију на Другој хируршкој клиници у Београду и
Хируршкој клиници Војномедицинске академије, након чега је постављен за шефа
Хируршког одељења у ужичкој Болници.
Више пута је боравио на стручном усавршавању у Манхајму и Лиону и другим
медицинским центрима у земљи и иностранству. Искуства из своје дугогодишње
праксе демонстрирао је на бројним конгресима у тадашњој Југославији, али и на
међународним конгресима у Лисабону и Јерусалиму.
Једно време био је једини хирург у ужичкој Болници, а када је 1989. године
отишао у пензију, иза њега је остала добро организована хируршка служба.
Био је дугогодишњи члан Председништва Хируршке секције Српског лекарског
друштва. Конструисао је инструмент за креирање дигестивних анастомоза (уређај за
ушивање након ресекције желуца и црева), за који је добио награду за проналазаштво
Ужичке општине 1966. године. Током хируршке каријере обавио је око 40.000
операција на пацијентима из ужичког краја, источне Босне и северне Црне Горе.
Добитник је бројних друштвених признања, међу којима и Хируршке секције
СЛД, а Министарство здравља Републике Србије доделило му је звање примаријуса,
прво у хируршкој служби у Ужицу.
Преминуо је 2001. године, а сахрањен у Пилатовићима.
15. УЛИЦА СУВО ПОЉЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
16. УЛИЦА ПИЛАТОВАЧКИХ РАТНИКА
Назив улице је предложен у знак сећања на учеснике ослободилачких ратова са
територије насељеног места Пилатовићи.
17. УЛИЦА ПАВЛА СТОЈИЋА
(Пилатовићи, Пожега, 1806 – Пожега, 1862), учитељ, посланик на Преображенској
скупштини 1861.
У Годовику код игумана Јосифа Поповића служио је и учио буквар и часловац.
Девет година провео је у служби у манастиру Клисури и читању се добро научио, „а
писању и рачуну нимало“. Служио је затим у годовичком манастиру три године, а кад
је игуман умро, вратио се у своје село. Са трговцима стоком са Златибора 1829. гонио је
џелепе у Сарајево, Шабац и торбарио еспап по селима, а 1831. узео га је Милија
Вујадиновић – Жиравац за учитеља својој деци. У кући Жиравца прикупило се у
почетку дванаесторо деце, а у зиму 1831/32. окупио је 26 ученика. Потом је учио децу
Милована Недељковића, начелника среза драгачевског, и 1833. је у некој старој механи
за шест недеља сакупио 46 ученика. Јован Мићић га је 1834. преместио у Ариље, где је
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окупио 52 ученика. Кад је оправљена школа у Вирову, прешао је у ово село.
Недељковић му је помогао да пређе у манастир Годовик, а онда је по наредби Јована
Обреновића прешао у Пожегу, у његов конак за учитеља. На молбу Примирителног
суда у Пожеги у име грађана Пожеге, Висибабе, Пријановића, Добриње, Годовика и
Милићева Села постављен је 1839. за општинског учитеља у Пожеги и у овој служби
остао је до смрти.
18. УЛИЦА ГОРЊЕ ПОЉЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК ГОРЊА БОЖИЋА КОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК СРЕДЊА БОЖИЋА КОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК ЈАЊАЧА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 4 ЗАСЕОК ДОЊА БОЖИЋА КОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 5 ЗАСЕОК ПАВЛОВИЋА КОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 6 ЗАСЕОК БУКВИЋА КОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
XXVII Насељено место ПОЖЕГА:
1. УЛИЦА СЛАВКА ЈОКСИМОВИЋА
Рођен је 1893. године у Горобиљу.
Био је ратник, пуковник, дародавац, одликован Оредном Белог орла IV реда,
учесник ослободилачних ратова од 1912-1918. Из Првог светског рата оставио је
забелешке као и дневник из Другог светског рата.
Поклонио је своју библиотеку и писану заоставштину Пожешкој библиотеци и
око 60 уметничких слика Гимназији.
Умро је 1985. године у Београду.
2. УЛИЦА МИЛЕНЕ Д. ЛАПЧЕВИЋ
Рођена је 1892. године у Пожеги.
Била је прва жена етнолог у Србији.
Са посебним афинитетом проучавала је народну ношњу и вез, затим живот
патријахалне задруге и поделу рада у сеоској заједници, пољопривреду и моделе
привређивања на селу.
Умрла је 1963. године у Беграду.
3. УЛИЦА 13. ДЕЦЕМБАР
Улица је посвећена 13. децембру 1944. године, када је Пожега ослобођена у
Другом светском рату.
4. УЛИЦА ЈАВОРСКА
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Улица добија име у знак сећања на Јаворску битку на Калипољу 1876. године, у
којој је учествовао велики број ратника из пожешког краја.
5. УЛИЦА ВИНОГРАДАРСКА
Улица добија назив по топониму ''Виноградарски поток''.
6. УЛИЦА ДОБРИЊКА
Улица је добила име по називу села у општини Пожега, где је рођен српски кнез
Милош Обреновић.
7. УЛИЦА ЖИВОСЛАВА ЖИКA КОСТИЋА
Рођен 1922. године у Пожеги.
Био је истакнути агроном, један од оснивача и дугогодишњи директор
Пољопривредне школе ''Љубо Мићић''. Унапредио је рад школе и допринео развоју
пољопривреде на територији општине Пожега.
Умро је 1986. године.
8. УЛИЦА МИРОСЛАВА ПАВЛОВИЋА ПАВИКА
Рођен је 1942. године у Бакионици.
Био је вишеструки државни репрезентативац у фудбалу, а фудбалом је почео да
се бави у пожешкој ''Слоги''.
Умро је 2004. године у Београду.
9. УЛИЦА ЛАЗАРА ЗУБАНА
Рођен у Меленцима 1795. године.
Био је филозоф, књижевник, политичар и преводилац, члан Државног савета и
каваљер.
У Шапцу је био секретар епископа Герасима Ђорђевића и писар господара
Јевреме Обреновића који га је потом препоручио кнезу Милошу за писара.
Као један од уставобранитеља постао је 1842. године члан Државног савета.
Постављен је 1842. године за секретара српског капућехаја (дипломатског
представника) у Цариграду.
Редован је члан Друштва српске словесности од 1. августа 1844. године.
Године 1832. израдио је урбанистички план за нову Пожегу и Краљево. Тиме је
трајно обележио урбанистичко уређење Пожеге.
Умро је 15. јуна 1850. године у Београду.
10. УЛИЦА ДРАГУТИНА МАСЛАЋА
Рођен је у Папратишту 1875. године.
Радио је једно време на Архитектонском факултету, а потом у Министарству
грађевина, био шеф за монументалне објекте. Каријеру је завршио као инспектор
министарства.
Израдио је низ значајних пројеката (инвалидски дом на Авалском путу, црква у
Шаторњи, црква у Бања Луци, Гимназија у Чачку, црква Светог Луке у Пожеги. На
конкурсу за споменик палим српским војницима на острву Видо награђен је првом
наградом, а интернционали успех је постигао освојивши прву награду на конкурсу у
Токију за тип зграде отпорне на сеизмичке утицаје.
Умро је 1937. године у Београду.
11. УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА
Назив улице дат у знак сећања на све учеснике пробоја Солунског фронта,
носиоце Албанске споменице и страдале војнике у пробоју Солунског фронта из
пожешког краја.
12. УЛИЦА ВЕЛИБОРА ТРЕБИЊЦА
Рођен 1878. године у Пожеги.
Гимназију заврио у Крагујевцу и Војну академију у Београду 1898. године, где је
завршио и вишу Војну академију. Учествовао у балканским ратовима. У Првом
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светском рату начелник Штаба ужичке војске, прешао преко Албаније, учествовао у
формирању Прве српске добровољачке дивизије у Одеси, учествовао у борбама у
Добруџи, где је рањен, из Русије преко Сибира, Манџурије, Суеца стигао на Солунски
фронт где је од 10.06.1918. године командовао Југословенском дивизијом а затим био
помоћник начелника Штаба Друге армије, где је остао до краја рата. Заслужан за
оснивање официрске пешадијске школе гађања и био њен први командант.
Одликован два пута Карађорђевом звездом, два пута Орденом Белог орла и
високим одличијима страних земаља а умро 1922. године у Калиновику.
13. УЛИЦА ЗОРАНА М. ГЛУШЧЕВИЋА
Рођен је у Пожеги 1926. године.
Бавио се теоријом књижевности и естетиком европског и српског романтизма.
Био је уредник листа Уметност и култура, ИП ''Вук Караџић'' и ИЗ ''Југославија'' и
Књижевних новина. Такође, је био књижевни ритичар и преводилац.
Награђен је за филмски сценарио у Сарајеву, а добитник је и награде КПЗ
Београда за најбољу новинску критику и Октобарске награде града Београда
Умро у Београду 2006. године.
14. УЛИЦА ЈОСИФА ЈОСА УГОЧИ
Фотограф, начелник Сокола, наставник физичке културе, музичар, рођен 1902.
године у Вишеграду. У Пожегу дошао 1930. године, заслужан за Соколски покрет и рад
обновљеног Соколског друштва у Пожеги, чији је био начелник, диригент лирскопевачке секције при Соколу и свирао је у оркестру друштва, а након курса позоришта
лутака 1932. године у Љубљани ово позориште добило је и своје поклонике у Пожеги.
Залагао се и створио услове за организовање већих спортских наступа и
такмичења у Пожеги, учествовање Пожежана на свесловенском слету, а био је и
наставник гимнастике у грађанској школи у Пожеги.
Оставио већу фото документацију везану за Пожегу, а Други светски рат је
провео у заробљеништву као официр. По повратку био је наставник физичке културе и
музичког васпитања у нижој непотпуној гимназији у Пожеги.
Пожегу је напустио 1955. године и живео у Црепаји код Панчева, где је умро
1982. године, али је сахрањен у Пожеги.
15. УЛИЦА ДР МИЛИВОЈА САРВАНА
Миливоје Сарван, лекар-педијатар, доктор наука, универзитетски професор и
академик, рођен је 10./24. септембра 1896. године у Пожеги (о. Теофил, трговац, м.
Јованка). Рођен је као четврто дете, односно прво дете из трећег брака. Гимназију је
учио у Ужицу, а завршио је у Ворепу (Француска), где се нашао после одступања са
српском војском преко Албаније. Студије медицине завршио је у Лиону и одбранио
докторску тезу 1922. Био је први асистент на тек основаној Дечјој клиници при
Медицинском факултету у Београду и може се сматрати једним од њених утемељивача.
Био је на специјализацији у Диселдорфу и Берлину, где је изучавао достигнућа
тадашње немачке модерне педијатрије. Ради даљег усавршавања обилазио је многе
чувене педијатријске центре у Енглеској, Француској, Шведској и Швајцарској, и
упознао се са искуствима најистакнутијих светских педијатара тог времена. У Другом
светском рату Гестапо га је хапсио, потом је отпуштен из службе, па пензионисан као
неподобан. После рата се одазвао на позив сарајевског Медицинског факултета и на
њему је поставио темеље Дечје клинике. На сарајевском Медицинском факултету остао
је до краја радног века и значајно допринео развоју педијатрије у Босни и Херцеговини.
У два наврата био је декан Медицинског факултета (1951-1952, 1954-1955). Неуморно
је обилазио разна места, држао предавања, истицао значај сарадње лекара са
родитељима, писао популарне брошуре, књиге и приручнике с практичним упутствима
за родитеље. Пре Другог светског рата у Београду је покренуо часопис "Деца и
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родитељи". Написао је око 130 научних радова, објављених и у страним стручним
часописима. Био је члан Академије наука и умјетности БиХ. Добитник је награде
АВНОЈ-а (1971). Умро је 3. маја 1978. године у Београду.
БИБЛИОГРАФИЈА: "Значај сунца, воде и ваздуха за дечји организам" (1928, 1929),
"Куда слати децу на опорављање" (1931), "Одојче и мајка" (1946, 1947), "Нега болесног
детета" (1946, 1948, 1949, 1952, 1961), "Како се сузбијају прољеви дојенчета и малог
дјетета" (1947, 1949), "Дојенче и мајка" (1948) , "Исхрана наше деце и њени
поремећаји" (коаутор, 1954), "Све о вашем дјетету" (1970, 1971, 1975, 1979).
ЛИТЕРАТУРА: "Знаменити ученици - научни радници" (Гимназион, 1, 2005),
"Биографски лексикон Златиборског округа" (2006).
16. УЛИЦА МИТРЕ МИТРОВИЋ
Рођена је у Пожеги 1912. године. Учесник НОР-а, била члан главног НОО
Србије, члан Политодела Прве пролетерске, члан редакције листа Борба, један од
организатора АФЖ-а и већник АВНОЈ-а, била је прва жена министар у Влади
Републике Србије – Министар просвете, дипломирала 1934. године на Филозофском
факултету на групи за српско-хрватски језик и књижевност, укључила се у женски
покрет и била оснивач листа Жена данас. 1953. године објавила мемоаре „Ратно
путовање“.
Умрла је у Београду 2001. године.
17. УЛИЦА МИЛОША МИЛИЋЕВИЋА
Рођен у Пилатовићима 1925. године, а умро у Ужицу 2001. године.
Специјализирао је хирургију на Другој хирушкој клиници у Београду и
Хирушкој клиници Војномедицинске академије, након чега је постављен за шефа
Хируршког одељења у ужичкој болници.
Био је дугогодишњи члан Председништва Хируршке секције Српског лекарског
друштва. Конструисао је инструмент за креирање дигестивних анастомоза (уређај за
ушивање након ресекције желуца и црева), за који је добио награду за проналазаштво
Ужичке општине 1966. године. Током хируршке каријере обавио је око 40.000
операција на пацијентима из Ужичког краја, источне Босне и северне Црне Горе.
Добитник је бројних друштвених признања, међу којима и Хируршке секције
СЛД, а Министарство здравља Републике Србије доделило му је звање примаријуса,
прво у хируршкој служби у Ужицу.
18. УЛИЦА МАЉЕНСКОГ ОДРЕДА
Ова улица је посвећена херојском отпору Маљенског одреда 24. новембра 1914.
године на Маљену. Том приком одред је имао велике губитке, а сматра се да су
погинули српски војници ту и сахрањени.
19. УЛИЦА ХРАСТОВА ЛУЖЊАКА
Улица добија име по храстовима Лужњацима , Природни споменик, Група од
пет стабала лужњака, који се налазе у близини улице која добија назив.
20. УЛИЦА ЕРСКА
Јован Цвијић истиче да Ера не припада ни посебним географским ни
етнографским одликама већ је то етно-психички тип Срба- Динараца.
Ужичани су названи Ере по великом броју досељеника из Херцеговине.
XXVIII Насељено место ПРИЈАНОВИЋИ:
1. УЛИЦА ЧАЧАНСКА
Назив је одређен из разлога што се овај пут простире према територији града
Чачка.
2. УЛИЦА ИНДУСТРИЈСКА
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Назив је одређен из разлога што у овој улици претежно живе предузетници.
3. УЛИЦА ЕРИЋА ПОТОК
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА ПРИЈАНОВАЧКА
Назив је опредељен према називу насељеног места Пријановићи, општина
Пожега.
5. УЛИЦА ВОЈНА
Назив одређен из разлога што се овај пут простире кроз војни круг.
6. УЛИЦА БРЂАНСКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА АЏИН ПОТОК
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА СКЕЛА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Заједничка улица са улицом број 2 у насељеном месту Пилатовићи и носи исти
назив у оба насељена места.
9. УЛИЦА ГОЛОУША
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
10. УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША
Наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
11. УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА
Назив улице дат у знак сећања на све учеснике пробоја Солунског фронта,
носиоце Албанске споменице и страдале војнике у пробоју Солунског фронта из
пожешког краја.
12. УЛИЦА АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
Споменица за верност отаџбини 1915. односно Албанска споменица је
једностепено државно војно и цивилно одликовање које су стекли сви припадници
српске војске који су се повлачили преко Албаније у зиму 1915/1916.
Установљена је 5. априла 1920. године указом престолонаследника принцарегента Александра I Карађорђевића у тада већ новој држави Краљевини Срба, Хравата
и Словенаца. На аверсу се налази леви профил врховног команданта cрпске војске
регента Александра I, а око њега стоји кружни натпис „својим ратним друговима
Александар“, око натписа се налази ловоров венац и сребрни двоглави орао са круном,
а на реверсу је натпис „за верност отаџбини“. Медаља је ношена о светло зеленој траци
са црним пругама уз ивицу. Медаља за спомен је почасно одликовање нижег ранга, али
има своју историјску тежину, јер се додељује о годишњицама и јубилејима свим
учесницима неког догађаја.
13. Улица се укида и прелази у засеок број 4 – промена елабората.
14. УЛИЦА МИЛИСАВА МАРКОВИЋА
Милисав Ж. Марковић (Пријановићи, Пожега, 1890 - ?), носилац Карађорђеве
звезде.
У рату 1912. борио се у 3. дивизији брдског артиљеријског пука. При освајању
коте 1212 код Битоља на Солунском фронту је рањен. После рата живео је у Штипу до
дубоке старости.
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Одликован је у Дунавској батерији брдске дивизије за храброст и показане
заслуге Карађорђевом звездом, два пута сребрном Медаљом за храброст Милош
Обилић, орденом југословенског крста 5. реда, орденом грчког и француског крста. (Љ.
Гав.)
Није активно учествовао у Другом светском рату.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК ЈОВИЋЕВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК ПАВЛОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК КЛИК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 4 ЗАСЕОК РАДОЈИЧИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
XXIX Насељено место ПРИЛИПАЦ:
1. УЛИЦА ПРОТЕ ГУЧАНИНА
Прота Гучанин (Милутин Илић Гучанин) (Гуча, 1739 - 1814), прота и војвода
драгачевски.
Био је главни организатор устанка у Драгачеву, Године 1805. водио је
Драгачевце у борби за ослобођење Ужица. За време офанзиве српске војске на подручју
Старог Влаха 1806, прота Гучанин се са својим ратницима борио против Турака
спречавајући са другим старешинама њихов продор низ Моравицу. Исте године на
Тројице предводио је српску војску која је у дводневној борби разбила Турке у Лопашу.
Учествовао је у борбама за ослобођење Ужица, а 1809. бранио је положаје од Голије до
Мучња.
2. УЛИЦА КНЕЗА ЛАЗАРА
Лазар Хребељановић (Прилепац, око 1329. – Косово поље, 15. јун 1389), познат у
народној традицији као цар Лазар или кнез Лазар био је средњовековни српски кнез,
који је после Маричке битке створио највећу и најмоћнију државу на територији
некадашњег Српског царства. Лазарева држава са престоницом у Крушевцу, позната у
историографији као Моравска Србија, обухватала је сливове река Велике, Западне и
Јужне Мораве.
Лазар је на двору цара Уроша прво био ставилац, да би негде између 1363. и
1365. добио титулу кнеза. После слома Мрњавчевића на Марици текао је постепен
успон кнеза Лазара праћен формирањем његове области. После Маричке битке
загосподарио је Приштином и Новим Брдом, док је у савезу са баном Босне Твртком I
Котроманићем и уз подршку угарског краља Лајоша I 1373. поразио жупана Николу
Алтомановића. Тада је својој области прикључио Рудник, Ужице и крајеве око Западне
Мораве. Границу своје државе проширио до Дунава заузимањем Браничевске области и
потискивањем Радича Бранковића из породице Растислалића 1379. године.
Паралелно са култом Св. кнеза Лазара који се развијао у црквеним круговима,
развијао се и култ кнеза Лазара као мученика и јунака Косовске битке у народној
традицији. У српским народним епским песмама косовског циклуса, цар Лазар је, уз
Милоша Обилића, главни лик.
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3. УЛИЦА МЛАДОМИРА МЛАЂА АНТОВИЋА
Младомир Млађо Антовић рођен је у селу Прилипцу 03.07.1943. године од оца
Гвоздена и мајке Миленке. Основну школу је завршио у родном селу, а школовање
наставио у Београду где је добио звање дипломирани професор математике. Пензију је
дочекао на месту директора основне школе Коста Абрашевић у Реснику, Београд. Умро
1991. године и сахрањен на гробљу у Прилипцу.
Код мештана је упамћен као велики добротвор који је несебично помагао
људима из села. Уз то, био је покретач многих уметничких, културних, спортских и
научних активности. Уз његову помоћ доста људи се одшколовало у Београду и у село
су се вратили као носиоци социјалног и културног живота.
4. УЛИЦА ГРОБЉАНСКА
Назив одређен из разлога што се пут простире у правцу гробља у насељеном
месту Прилипац.
5. УЛИЦА БЈЕЛОШЕВАЧКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места, по планини Бјелошевац.
6. УЛИЦА ЈОВАНОВИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА СПАСОЈА ЈАКОВЉЕВИЋА ДОБРА
Спасоје Јаковљевић Добро, устанички буљубаша из Капица (Прилипац). Рођен
1776. године у селу Капице (данашњи Прилипац), Пожешка нахија.
Приступио је Првом српском устанку већ 1804. године. Налазио се у војсци
нахијског кнеза Ристивоја. Постао је устанички буљубаша у Дољем Драгачеву.
Учествовао је у борбама на Радљеву и Трешњевици и боју на Лопашу и Прилипцу 1806,
затим ратовао око Ужица и на Старом Влаху.
За време другог устанка истакао се као ратник и буљубаша у борби са Турцима у
селу Рти у Драгачеву 1815. године.
Преминуо је 11. новембра 1861. и сахрањен у порти цркве у Прилипцу.
8. УЛИЦА ШЉИВИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА ПРОТЕ КОЉАЈИЋА
Прота Кољајић је 1930 године уписао Богословнју у Сарајеву (6-о разредну) са
тадашњим Гојком (Патријарх Павле). Павле се замонашио 1948, а друг његов Кољајић
1937. год. је постао свештеник у Прилипцу све до 1964. год. Предавао је у Призрену
пар година Црквенословенски у недостатку кадра на молбу епископа Павла.
Кољајић је био у парохији у Прилипцу сиротињска мајка, све је делио сиротињи.
10. УЛИЦА ОБАЛЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК КЛИК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места. Засеок се простире на брду.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК БЈЕЛОШЕВАЦ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места, по планини Бјелошевац.
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XXX Насељено место РАДОВЦИ:
1. УЛИЦА ЗДРАВЧИЋКИ ПУТ
Назив одређен из разлога што је ово пут који се простире од насељеног места
Пожега до насељеног места Здравчићи, заједничка улица са насељеним местима
Здравчићи и Висибаба.
2. УЛИЦА РАДОВАЧКА
Назив одређен према називу насељеног места Радовци.
3. УЛИЦА РАВНИ ГАЈ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА ПОЖЕШКА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире из насељеног места Пожега
ка насељеном месту Радовци.
5. УЛИЦА ШЕВАРИЦЕ
Назив одређен према засеоку Шеварице који припада насељеном месту Узићи на
територији општине Пожега.
6. УЛИЦА ЛУКЕ
Назив одређен према уобичајеном народном називу који се и данас користи у
овом насељеном месту.
7. УЛИЦА ПОБРДАЉЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА РАДОВАЧКО БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА БАГРЕМОВА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
10. УЛИЦА ТОШИЋА БРДО
Назив одређен према уобичајеном народном називу који се и данас користи у
овом насељеном месту.
XXXI Насељено место РАСНА:
1. УЛИЦА УЖИЧКИ ПУТ
Назив је опредељен из разлога што се овај пут простире ка територији града
Ужица.
2. УЛИЦА ЈЕЛИЦЕ СМИЉАНИЋ
Јелица Смиљанић, рођена 1915. године у Расној. Била је борац Пожешке чете.
Немци су је заробили и стрељали у Пожеги 29. новембра 1941. године.
3. УЛИЦА МИТРЕ МИТРОВИЋ
Рођена је у Пожеги 1912. године. Учесник НОР-а, била члан главног НОО
Србије, члан Политодела Прве пролетерске, члан редакције листа Борба, један од
организатора АФЖ-а и већник АВНОЈ-а, била је прва жена министар у Влади
Републике Србије – Министар просвете, дипломирала 1934. године на Филозофском
факултету на групи за српско-хрватски језик и књижевност, укључила се у женски
покрет и била оснивач листа Жена данас. 1953. године објавила мемоаре „Ратно
путовање“.
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Умрла је у Београду 2001. године.
4. УЛИЦА РУДНИЧКА
Назив је опредељен из разлога што је на овом делу насељеног места некада био
стари рудник Расна.
5. УЛИЦА ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА
Петар Бојовић, војвода, начелник Генералштаба.
Рођен је у Мишевићима код Нове Вароши, 16. јула 1858. године. Његови
родитељи су 1867. године прешли из Санџака у Србију, у село Радаљево код Ивањице.
Основну школу завршио је у Ивањици, а први разред гиманзије у Ужицу. Остала
четири разреда учио је у Првој београдској гимназији. Завршио 12. класу Артиљеријске
школе (претеча Војне Академије). Као државни питомац стажирао је у Француској и
учествовао у српско-турским ратовима (1876–1878) обављајући различите дужности у
Штабу Врховне команде и једној артиљеријској батерији.
У периоду до балканских ратова био је командант батаљона, начелник
Ђенералштаба Моравске, а потом Тимочке дивизијске области, шеф Мобилизацијског
одсека Операцијског одељења Главног ђенералштаба, начелник Општевојног одељења
Министарства војног, командант Моравске дивизијске области, начелник Главног
ђенералштаба и начелник штаба Главне војне инспекције. Током балканских ратова
(1912–1913) био је начелник штаба Прве армије и командант Приморског кора
приликом опсаде Скадра. У I светском рату обављао је дужност команданта Прве
армије до рањавања у јесен 1914, команданта Трупа нових области (1915–1916),
начелника Штаба Врховне команде (1916–1918) и команданта Прве армије у
победоносној офанзиви у јесен 1918. За посебне заслуге у командовању јединицама
Прве армије после пробоја Солунског фронта 26. септембра 1918, унапређен је у чин
војводе – највиши чин у Војсци Краљевине Србије. После рата био је командант Прве
армијске области и начелник Главног ђенералштаба (1921–1922). Пензионисан је 1922,
а реактивиран у Априлском рату 1941, као помоћник Врховног команданта. Након
капитулације дозвољен му је повратак из Сарајева и останак у Београду. Одликован је
највишим српским и савезничким одликовањима. Написао је два приручника и већи
број чланака и расправа из области теорије и историје ратне вештине.
Објавио је: Упут за обуку регрута у ратној служби, Васпитавње
војника, Одбрана Косова поља 1915.
Преминуо је 20.01.1945. године у Београду.
6. УЛИЦА ДРАГИЋА МАТИЋА
Драгић С. Матић је рођен у Расној код Пожеге. Година рођења није могла да се
утврди.
Учесник је у ратовима 1912-1918. Током рата је стекао чин поручника. У
списковима одликованих (Историјски институт ЈНА Београд, архива бивше српске
војске, бр. 85, кутија 138) из 1915. године записано је да је Драгић С. Матић из Расне
добио сребрну војничку Карађорђеву звезду.
Његови сродници из Расне сећају се да је Драгић Матић после Другог светског
рата извесно време био руководилац Шећеране на Чукарици у Београду.
Умро је у Београду 1956. године, а сахрањен је у Расној на гробљу Коначина. На
надгробном споменику пише да је носилац Карађорђеве звезде.
Није активно учествовао у Другом светском рату.
7. УЛИЦА КОНАЧИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА БИТЕВАЦ
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Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА ЦРКВЕНА
Назив је опредељен из разлога што се овај пут простире поред цркве у
насељеном месту Расна.
10. УЛИЦА ЛЕКОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
11. УЛИЦА ТАНАСИЈА НЕДИЋА
Рођен је у Расној код Пожеге. Година рођења није могла да се утврди.
Учесник је у ратовима, али нису могли да се прибаве подаци у којим јединицама и на
којим ратиштима је показао своје способности.
У књизи Томислава Влаховића „Витезови Карађорђеве звезде“ регистровано је
да је поднаредник Танасије Недић за ратне заслуге стекао златну војничку Карађорђеву
звезду бр. 11102.
У књизи „Изгинули у ратовима 1912-1918 из Ужичког округа“ (Ужице 1998, стр.
274), Танасије Недић уписан је међу погинулим. Не зна се где и када је погинуо.
12. УЛИЦА КОРАЋКО БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
13. УЛИЦА МИЛОВАНА КОРАЋА
Милован Г. Кораћ (Расна, Пожега, 1937), инжењер агрономије, доктор наука,
универзитетски професор.
Средњу пољопривредну школу завршио је у Футогу. Годину дана радио је као
техничар у Земљорадничкој задрузи у Међуречју код Ивањице. Дипломирао је на
Пољопривредном факултету у Новом Саду. Био је пољопривредни инспектор и
начелник Одељења инспекцијских послова у Скупштини општине Пожега. На
Пољопривредном факултету у Новом Саду је прошао сва звања од асистента до
редовног професора за предмет воћарство. Магистрирао је, а потом 1978. докторирао на
Пољопривредном факултету у Новом Саду са тезом Проучавање начина и услова
калемљења ораха ради примене у широкој расадничкој производњи. Цео радни век
посветио је селекцији ораха, леске и кајсије, унапређењу расадничке производње и
развоју воћарства у Југославији. Објавио је преко 100 научних и велики број стручних
радова и популарних чланака. Израдио је већи број пројеката за подизање преко 1.500
hа воћних засада у нашој земљи.
Аутор је четири признате сорте ораха: „шампион“, „бачка“, „срем“ и „мире“,
уједно и прве југословенске признате сорте ораха и више селекција ораха („расна“ и
др.), као и једне сорте кајсије – „новосадска родна“.
Био је више година председник Друштва воћара Југославије, преко 20 година
председник Комисије за оцену воћа и грожђа на Новосадском сајму, директор
Института за воћарство и виноградарство, управник Завода за воћарство и др.
14. УЛИЦА ШКОЛСКА
Назив је одређен из разлога што се ова улица простире поред школе у
насељеном месту Расна, општина Пожега.
15. УЛИЦА ВИСИБАБСКА
Назив је одређен из разлога што је ово централна улица у насељеном месту
Висибаба, а простире се кроз насељено место Расна.
16. УЛИЦА ЋИРЈАНИЋА БРДО
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Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
17. УЛИЦА КУРМАЗОВИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
18. УЛИЦА ШЕВАРИЦЕ
Назив одређен према засеоку Шеварице који припада насељеном месту Узићи на
територији општине Пожега.
19. УЛИЦА СТАРИ ПУТ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
20. УЛИЦА РОШКИ ПУТ
Назив је опредељен из разлога што се овај пут простире ка територији насељеног
места Роге.
21. УЛИЦА ЂЕТИЊСКА
Назив је опредељен из разлога што је ово најближа улица реци Ђетињи.
22. УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКА
Назив одређен из разлога што се ова улица простире поред железничке станице.
23. УЛИЦА ГОДОВИЧКИ ПУТ
Назив је опредељен из разлога што се овај пут простире ка територији насељеног
места Годовик.
24. УЛИЦА ТАШТИПОЉСКА
Назив одређен из разлога што је ово централна улица која се простире кроз
насељено место Таштипоље које припада насељеном месту Расна.
XXXII Насељено место РЕЧИЦЕ:
1. УЛИЦА ЂЕТИЊСКА
Назив је опредељен из разлога што је ово најближа улица реци Ђетињи.
2. УЛИЦА ЛОКВА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
3. УЛИЦА ПАДАЛИШТЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА СОКАК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА АЈДУКОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА БЛАГАЈСКА
Назив је опредељен према планини Благаја.
7. УЛИЦА РАДОЈКА ТОШИЋА
Радојко Тошић (Речице, Пожега, 1902 – 1980), пољопривредник и борац.
Од 1941. године био је учесник НОБ-а, у Пожешкој чети УПО. Као знатно
старији од већине бораца у Другој пролетерској бригади распоређен је у Пратећу чету
Штаба бригаде.
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Водио је и дневник у који је уписивао места на ратном путу бригаде, имена
рањених и погинулих сабораца.
После ослобођења радио је у ЈНА, био је командант места у Пожеги, радио је и у
Савезу бораца и Ловачком удружењу.
Одликован је са више одликовања, а носилац је Партизанске споменице 1941.
8. УЛИЦА ДР МИХАИЛА ТОШИЋА
Др Михаило Тошић (Рупељево 1933 – Ужице 2007), инжењер шумарства, доктор
биотехничких наука, истакнути стручњак за генетику и оплемењивање шумског дрвећа,
дародавац и легатор пожешке библиотеке.
Био је директор предузећа „Озрен“ у Сјеници, затим технички па генерални
директор Фабрике намештаја „Напредак“ у Пожеги и до краја радног века стручни
сарадник и секретар Регионалне заједнице за шумарство у Ужицу. Значајан је његов
допринос пошумљавању голети и унапређењу шума свих 10 општина ужичког региона.
Што самостално, што у сарадњи, објавио је око 70 научних радова, претежно из
области генетике. Био је члан Југословенске секције за генетику и оплемењивање
шумског дрвећа.
9. УЛИЦА ЉУБА МИЋИЋА
Љубомир Љубо Мићић (Годовик, Пожега, 1882 – Пожега 1942),
пољопривредник, ратник.
Сарађивао је са Драгишом Лапчевићем и од њега прихватио социјалистичке
идеје. Значајна је његова сарадња са Јованом Цвијићем по чијим је упутствима написао
дело „Златибор, антропогеографска истраживања“, који је штампан 1925. године.
Учесник је ослободилачких ратова, а штампани су његови дневнички записи из Првог
светског рата.
Био је један од истакнутих учесника устанка 1941. године. По ослобођењу
Ужица и Пожеге изабран је за члана Окружног НОО и председника Среског НОО.
Након повлачења партизанских снага, заробљен је код Увца 1942. године и спроведен у
Пожегу, где га је немачко – недићевски суд осудио на смрт.
Био је напредан пољопривредник, изврстан пчелар, добар калемар, вешт самоуки
столар.
Пољопривредна школа у Пожеги носи његово име.
10. УЛИЦА ПЕТРА ЛЕКОВИЋА
Петар Лековић (Сврачково, Пожега 1893 – Живањ, Херцеговина, 1942), први
народни херој Југославије.
Учесник је Првог светског рата. Са српском војском је прешао Албанију и
учествовао у пробоју Солунског фронта. Између два рата бавио се каменорезачким
занатом.
При формирању Друге пролетерске бригаде 1942. године постављен је за
заменика команданта 1. батаљона. Истакао се као храбар борац у борбама против
окупатора.
Погинуо је у борби на Живњу у Херцеговини. Први је носилац највишег ратног
одликовања народног хероја. У ослободилачком рату погинула су и два његова сина.
Данас касарна и ОШ у Пожеги носе његово име.
11. УЛИЦА ВОДЕНИЧКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
12. УЛИЦА НИКИТОВИЋА ЛИПА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
13. УЛИЦА ГАЈ
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Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 1 САВИЋА ЗАСЕОК
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 2 ЖИРАВЕ ЗАСЕОК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 3 ЊИВИЦА ЗАСЕОК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 4 ЖИВКОВИНА ЗАСЕОК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 5 ПОЖАРЕВАЦ ЗАСЕОК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
XXXIII Насељено место РОГЕ:
1. УЛИЦА РОШКА ПЛОЧА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
2. УЛИЦА ДРЕЖНИЧКА
Назив одређен из разлога што се пут простире према насељеном месту
Дрежнику суседне општине Ужице.
3. УЛИЦА ЈОЦОВО БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА ДРЕЖНИЧКА ГРАДИНА
Назив одређен из разлога што се улица простире у правцу највишег врха у том
крају.
5. УЛИЦА БЛАГАЈСКА
Назив је опредељен према планини Благаја.
6. БАЊСКА УЛИЦА
Назив одређен по Рошкој бањи из разлога што пут води према Рошкој бањи.
7. УЛИЦА ПАНАЂУРИШТЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА ОБРАДОВИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА РЗАВСКА
Назив је опредељен према географском хидрониму, реци Рзав.
10. УЛИЦА СЛАВЕ ИВАНОВИЋ
Ивановић (Драгомира) Славка Слава, рођена је у Рогама 1913. године, учесник
НОБ-а, стрељана у селу Лопижама код Нове Вароши, 5. фебруара 1942. године.
11. УЛИЦА ЈАТАРЕ
137

Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
12. УЛИЦА ПЕТРА ЛЕКОВИЋА (наставак улице)
Петар Лековић (Сврачково, Пожега, 1893 – Живањ, Херцеговина, 1942), први
народни херој Југославије.
Учесник је Првог светског рата. Са српском војском је прешао Албанију и
учествовао у пробоју Солунског фронта. Између два рата бавио се каменорезачким
занатом.
При формирању Друге пролетерске бригаде 1942. године постављен је за
заменика команданта 1. батаљона. Истакао се као храбар борац у борбама против
окупатора.
Погинуо је у борби на Живњу у Херцеговини. Први је носилац највишег ратног
одликовања народног хероја. У ослободилачком рату погинула су и два његова сина.
Данас касарна и ОШ у Пожеги носе његово име.
13. УЛИЦА ВРШЕЉАК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
14. УЛИЦА ВУКАШИНОВИЋА КОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
15. УЛИЦА ЗАБРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
16. УЛИЦА ПЕТРА ВАЈОВИЋА (члан Савезног извршног већа)
Рођен је 1930. године у селу Роге код Пожеге. Основну школу завршио је у
родном месту, а гимназију у Ужицу. Дипломирао је на Правном факултету и
докторирао у области међународног права 1965. године. На Вишој управној школи за
унутрашње послове био је спољни сарадник, затим саветник у Генералном
секретаријату Извршног већа, помоћник генералног секретара Савезне скупштине,
секретар Већа република и покрајина Савезне скупштине, а затим генерални секретар
Савезног извршног већа.
У периоду од 16. маја 1982. до 16. марта 1989. био је члан Савезног извршног
већа - председник Савезног комитета за законодавство, а затим и секретар за
законодавство, правосуђе и управу.
Од 1990. био је по позиву секретар Секретаријата Савезног извршног већа за
законодавство. На истој функцији се налазио и приликом образовања Савезне владе
1992, потом је до 1993. био саветник председника СРЈ.
Своје научне и стручне радове објављивао је у домаћим и страним часописима.
Преминуо је 2012. године.
17. УЛИЦА КОТОРАЧА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
18. СЕВЕРОВСКА УЛИЦА
Назив одређен из разлога што се пут простире према насељеном месту Северову
које припада општини Ариље.
19. УЛИЦА ШУМСКА
Назив одређен из разлога што се пут простире ка шуми Рошке планине.
20. УЛИЦА ДРВЧАНЕ
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Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 1
Решен Улицом број 5
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК ВРХ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК ЦИГАНОВАЦ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 4 ЗАСЕОК ТРСКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 5 ЗАСЕОК КИЈУРИЋИ
Назив је опредељен по надимку једног члана фамилије Ковачевић који је овде
живео, а постојала је и Кијурић воденица.
Засеок бр. 6 ЗАСЕОК ВИДИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 7 ЗАСЕОК КУСИ ДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 8 ЗАСЕОК ПРОПЛАНЦИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
XXXIV Насељено место РУПЕЉЕВО:
1. УЛИЦА РОШКИ ПУТ
Назив одређен из разлога што се пут простире према суседном селу Роге који
припада општини Пожега.
2. УЛИЦА ЂЕТИЊСКА
Назив је опредељен из разлога што је ово најближа улица реци Ђетињи.
3. УЛИЦА ШЕВАРИЦЕ
Назив одређен према засеоку Шеварице који припада насељеном месту Узићи на
територији општине Пожега.
4. УЛИЦА ДР МИХАИЛА ТОШИЋА (наставак улице)
Др Михаило Тошић (Рупељево 1933 – Ужице 2007), инжењер шумарства, доктор
биотехничких наука, истакнути стручњак за генетику и оплемењивање шумског дрвећа,
дародавац и легатор пожешке библиотеке.
Био је директор предузећа „Озрен“ у Сјеници, затим технички па генерални
директор Фабрике намештаја „Напредак“ у Пожеги и до краја радног века стручни
сарадник и секретар Регионалне заједнице за шумарство у Ужицу. Значајан је његов
допринос пошумљавању голети и унапређењу шума свих 10 општина ужичког региона.
Што самостално, што у сарадњи, објавио је око 70 научних радова, претежно из
области генетике. Био је члан Југословенске секције за генетику и оплемењивање
шумског дрвећа.
5. УЛИЦА ТАКИША
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Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА МАЈДАН
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА РЕЧИЧКА
Назив одређен из разлога што се пут простире према насељеном месту Речице
које припада општини Пожега.
8. УЛИЦА ПРВЕ ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ
Одлука о форимирању Ужичког партизанског одреда „Димитрије Туцовић“
донесена је 7. јула 1941. године, а у свим срезовима радило се на формирању чета. У
другој половини јула, у Горобиљу, одржан је састанак Среског комитета КПЈ за срез
пожешки где је донесена одлука о стварању Пожешке партизанске чете.
На зборно место у Годовику, на месту званом Пожаревац 27. јула почели су
пристизати борци будуће чете. Окупило се њих око 30. Одатле су се увече пребацили у
Благају, изнад засеока Трифуновићи у селу Речицама, где је Ратомир Станић, са групом
бораца, већ био уредио војнички логор.
Сутрадан, 28. јула, у Благаји је свечано формирана Пожешка партизанска чета,
која ће се касније звати Прва пожешка чета.
Тог дана постројеним Пожежанима је говорио Миленко Кушић и прогласио да је
формирана Пожешка партизанска чета. За командира је одређен Велимир Вељо Мићић,
за политичког комесара Аћим Ивановић, за заменика командира Ратомир Станић, а за
заменика политичког комесара Јован Стаматовић. За командире водова одређени су
Владимир Николић Фош и Миленко Никитовић.
9. УЛИЦА ДРЕЊАК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
10. УЛИЦА БЛАГАЈСКА
Назив је опредељен према планини Благаја.
Напомена: Засеок 1 и 2 су решени овом улицом.
11. УЛИЦА ЦОЊСКИ БУНАР
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места. Почетак улице је бунар који припада фамилији
Цоњић.
12. УЛИЦА МЕТАЉКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
13. УЛИЦА РУПЕЉЕВСКА
Назив је опредељен из разлога што улица пролази кроз централни део насељеног
места Рупељево.
14. УЛИЦА ВИДИЋА СТЈЕНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
15. УЛИЦА УЗИЋКА
Назив одређен из разлога што пут води према насељеном месту Узићи ка
Узићком пољу које припада општини Пожега.
Заједничка улица са улицом број 16 у насељеном месту Узићи и носи исти назив
у оба насељена места.
16. УЛИЦА ЈЕЗЕРИНЕ
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Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
17. УЛИЦА ВРСТИНСКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
18. ШЕНГОЉСКА УЛИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
19. КАМЕНОРЕЗАЧКА УЛИЦА
Назив је опредељен из разлога што у овој улици живи већ трећа генерација која
се бави сечењем и клесањем камена.
Засеок бр. 1
Решен Улицом бр. 10
Засеок бр. 2
Решен Улицом бр. 10
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК КРШ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 4 ЗАСЕОК ВРЕЛО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 5 ЗАСЕОК БОЈОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 6 ЗАСЕОК ВРСТИНЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
XXXV Насељено место СВРАЧКОВО:
1. УЛИЦА ПЕТРА ЛЕКОВИЋА
Петар Лековић (Сврачково, Пожега 1893 – Живањ, Херцеговина, 1942), први
народни херој Југославије.
Учесник је Првог светског рата. Са српском војском је прешао Албанију и
учествовао у пробоју Солунског фронта. Између два рата бавио се каменорезачким
занатом.
При формирању Друге пролетерске бригаде 1942. године постављен је за
заменика команданта 1. батаљона. Истакао се као храбар борац у борбама против
окупатора.
Погинуо је у борби на Живњу у Херцеговини. Први је носилац највишег ратног
одликовања народног хероја. У ослободилачком рату погинула су и два његова сина.
Данас касарна и ОШ у Пожеги носе његово име.
2. УЛИЦА ЛЕКОВИЋА БУНАР
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
3. Улица се укида – промена елабората
4. УЛИЦА БЛАГАЈСКА
Назив је опредељен према планини Благаја.
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5. ЖИРАВСКА УЛИЦА
Назив је опредељен према географском топониму Жираве односно
вишевековном називу тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА ВРАНСКА
Назив одређен из разлога што се пут простире према суседном селу Вране које
припада општини Ариље.
7. УЛИЦА ШКОЛСКА
Назив одређен из разлога што се пут простире поред школе у насељеном месту
Сврачково.
8. УЛИЦА АРИЉСКА
Назив одређен из разлога што се пут простире ка територији општине Ариље.
9. УЛИЦА ЖИРАВИЦЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
10. Улица се укида и прелази у засеок број 14 – промена елабората.
11. УЛИЦА ДОЊОСЕЛСКА
Назив одређен из разлога што пут припада Доњем селу, а мештани од давнина
цео тај предео називају Доње село.
12. РЗАВСКА УЛИЦА
Назив је опредељен према реци Рзав.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК СТУДЕНАЦ
Назив је опредељен према географском хидрониму, извору Студенац, односно
вишевековном називу тог дела насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК ПОНАРЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК ГОДОВИЧКА ПЛАНИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 4 ЗАСЕОК ЖИРАВЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 5 ЗАСЕОК КРСТИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 6 ЗАСЕОК СЛОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 7 ЗАСЕОК ВРАНОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 8 ЗАСЕОК ПОДЉУБИНА СТЕНА
Назив је опредељен према географском топониму Љубина стена односно
вишевековном називу тог дела насељеног места.
Засеок бр. 9 ЗАСЕОК РАКИЋА КОЛИБЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 10 ЗАСЕОК ДРВЧАНЕ
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Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 11 ЗАСЕОК ВИЈЕНАЦ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 12 ЗАСЕОК КОСЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 13
Засеок се укида – промена елабората.
Засеок бр. 14 ЗАСЕОК ШОЛОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
XXXVI Насељено место СРЕДЊА ДОБРИЊА:
1. УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША
Обреновић Милош (Средња Добриња, 1783 – Топчидер, Београд, 1860),
устанички војвода, кнез Србије.
Од ране младости служио је као момак код марвених трговаца, гонио њихове
волове и до Јадранског мора. После смрти оца преселио се са мајком у Брусницу.
Помагао је Милану Обреновићу, брату по мајци, у трговачким пословима. Презиме
Теодоровић је променио у Обреновић.
Уз брата Милана ратовао је у Првом српском устанку и учествовао у свим
важнијим борбама. Карађорђе га је 1807. поставио за војводу. Храбро се борио 1807. у
борбама за освајање Ужица и био рањен. Примио је заповедништво над Ужицем и
ужичком нахијом и чувао границу на Златибору. Командовао је српском војском у
бојевима на Кукутници, Таламбасу и Расници на Златибору. Кад је Милан Обреновић
отишао у Влашку, преузео је команду над рудничком, пожешком и ужичком нахијом.
Поверено му је заповедништво над војском ужичке и рудничке нахије, Старог Влаха и
Драгачева. Учествовао у операцијама српске војске у Рашкој области 1809. и на
југозападном сектору од Раче до Моравице. Истакао се у борбама 1813. на дринском
фронту, посебно на Равњу и Засавици. После слома устанка остао је у Србији, предао се
Турцима, а београдски везир га је поставио за обор-кнеза рудничке, крагујевачке и
пожешке нахије. Помогао је Турцима 1814, да угуше хаџи-Проданову буну. На Цвети,
11. априла 1815. објавио је почетак Другог српског устанка. Ослободио је са војском
Обреновац, Чачак, Пожаревац и Мачву, а онда са Турцима започео преговоре.
Издејствовао је да Порта 1816. донесе ферман којим је регулисан полуаутономни
положај Србије, припојено јој шест нахија, а Милош признат за наследног кнеза.
Хатишерифом из 1833. Србији је призната аутономија.
До 1817. уклонио је своје противнике, међу којима и Карађорђа. У унутрашњој
политици сматрао је важним аграрно питање и створио је услове за укидање турских
феудалних односа. На Сретењској скупштини 1835. објавио је укидање спахијских
права, чиме је постављен темељ слободном сеоском поседу. Помагао је цркве и
манастире. У његово време отворене су у Србији прве гимназије, Велика школа,
Богословија, Књажеска типографија, штампане Новине Сербске, основано прво
позориште „Књажеско-србска банда“ и донет Сретењски устав којим је ограничена
кнежева аутократска власт. Када је потом и октроисаним уставом у виду хатишерифа
1838. ограничена кнежева власт, одрекао се престола у корист старијег сина Милана.
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Био је један од најбогатијих људи у Србији. Имао је имања и у Влашкој где је,
поред Беча, углавном боравио. Вратио се у Србију 1858. када је Светоандрејска
скупштина збацила кнеза Александра Карађорђевића. Његова друга владавина трајала
је непуне две године. Није могао да схвати потребе новог времена. Умро је у свом
конаку у Топчидеру и сахрањен у порти Саборне цркве у Београду. (Ж.Мар.)
2. УЛИЦА РАДОСЛАВА КОВАЧЕВИЋА
Радослав Ч. Ковачевић (Средња Добриња, Пожега, 1917 – Тјентиште-Зеленгора,
1942), приватни намештеник, народни херој.
Међу првима је ступио у Пожешку партизанску чету у којој је једно време био и
њен командир. После повлачења из Ужица 1941, нарочито се истакао у борбама око
Нове Вароши. Након формирања Друге пролетерске бригаде био је командант
батаљона. У борби против четника на Живњу у Херцеговини тешко је рањен од
топовске гранате и месец дана касније умро на Тјентишту.
За народног хероја проглашен је 1951. (М.Ј.К.)
3. УЛИЦА ПЕАР
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА МАЂЕРСКА
Назив одређен из разлога што се овај пут простире ка насељеном месту Мађер,
општина Пожега.
5. УЛИЦА ПОПОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА ЈОВАНА ОБРЕНОВИЋА
Јован Обреновић (Средња Добриња, 1786 – Нови Сад, 1850), старешина ужичке
нахије. Детињство је провео у Добрињи. Оставши рано без оца, са мајком Вишњом се
вратио у Брусницу, на имање њеног првог мужа. У Првом српском устанку се не
помиње као старешина, а 1815. био је међу првим устаницима и учествовао је у
бојевима с Турцима у Гружи, на Љубићу и Чачку, Пожаревцу и Дубљу. По завршетку
Другог устанка, 1816, по налогу кнеза Милоша, ишао је као српски депутат у Цариград.
На почетку владавине кнеза Милоша био је старешина Рудничке нахије, касније
је управљао и Пожешком и Ужичком нахијом, потом је прешао у Чачак и тамо боравио
до 1842. У сукобима кнеза Милоша са противницима подржавао је кнеза.
Сахрањен је у Новом Саду. (Ж. Мар.)
7. УЛИЦА ЈЕЛИЧИЋА ПОТОК
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА ВОЋАРСКА
Назив је опредељен по засадима воћа у овом делу насељеног места Средња
Добриња.
9. УЛИЦА ПРЛОВИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
10. УЛИЦА ЈЕЛЕНДОЛСКА
Назив одређен из разлога што се ова улица простире ка насељеном месту Јелен
До, општина Пожега.
11. УЛИЦА ИВАНА СТАНИСАВЉЕВИЋА
Иван Станисављевић (Средња Добриња, Пожега 1863 - ?), пољопривредник,
народни посланик.
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Активно је учествовао у политичком животу, два пута је био биран за народног
посланика. Први пут 1893, али је скупштина убрзо распуштена, потом је био посланик
од 1897. до 1899. године. У Скупштини се залагао за изградњу путева, оснивање
земљорадничких задруга, регулацију река и за решавање других важних питања.
(Ж.Мар.)
12. УЛИЦА ЛИПА
Назив је опредељен према географском топониму односно по стаблима липа која
се налазе у овом делу насељеног места Средња Добриња.
13. УЛИЦА КРСМАНОВИЋА ВОДА
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
14. УЛИЦА МЕЖДАК
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
15. УЛИЦА ЛОРЕТСКА
Назив одређен из разлога што се пут простире према насељеном месту Лорет,
општина Пожега.
16. УЛИЦА МАЛО БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
17. УЛИЦА ГРЕДА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
XXXVII Насељено место ТАБАНОВИЋИ:
1. УЛИЦА ЛОРЕТСКА
Назив одређен из разлога што се пут простире према насељеном месту Лорет.
Напомена: Заједничка улица са Улицом број 15 у насељеном месту Средња Добриња и
носи исти назив у оба насељена места.
2. УЛИЦА ПАПРАТИНСКА
Назив одређен из разлога што се пут простире према насељеном месту
Папратиште.
3. УЛИЦА РАДОМИРА МИРОСАВЉЕВИЋА
Радомир Ј. Миросављевић (Табановићи, Пожега, ? – Чука код Црне Реке, 1916),
носилац Карађорђеве звезде. У свим борбама се показао као најхрабрији, служио је за
пример војницима, стајало је поред његовог имена у књизи Морална настава регрута и
преткадровско морално-национално васпитање југословенске омладине. (Ђ. Пил.)
4. УЛИЦА ТИОСАВА МАРИНКОВИЋА
Тиосав Ј. Маринковић је рођен 1888. године у Табановићима код Пожеге.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату у редовима Седамнаестог
(ваљевског) пешадијског пука Дринске дивизије. Рањаван на Јежеву пољу. У рату
стекао чин каплара.
У књизи Томислава Влаховића Витезови Карађорђеве звезде регистрован је
каплар Тијосав Маринковић као добитник златне војничке Карађорђеве звезде бр.
11102.
Храбро је погинуо на Кајмачкалану 1916. године. Сахрањен на војничком
гробљу. Занимљиво је да његово име није уписано међу погинулим у књизи Изгинули у
ратовима 1912-1918 из Ужичког округа (Ужице, 1998, стр. 282).
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5. УЛИЦА ДУГОВО ПОЉЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА БАШЧА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА КОРИТА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА ТАБАНОВАЧКА
Назив опредељен према називу насељеног места Табановићи.
9. УЛИЦА КЕКЕРОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
XXXVIII Насељено место ТВРДИЋИ:
1. УЛИЦА ЛУЖНИЧКА
Назив одређен из разлога што ова улица пролази кроз долину реке Лужнице.
2. УЛИЦА ТРЕШЊИЧКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места. Простире се од почетка села до врха који се назива
Трешњица.
3. УЛИЦА ПАРНИЧКА
Назив је опредељен према географском топониму Парнице односно
вишевековном називу тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА СИЛИСТРИЈСКА
Назив је опредељен према географском топониму Силистрија односно
вишевековном називу тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА
Назив преузет из Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених
места на територији града Ужица од 24.04.2019. год. насељено место Пониковица из
разлога што ова улица иде делом дуж границе са насељеним местом Пониковица (град
Ужице) и потребно је да добије исти назив у оба насељена места.
6. УЛИЦА ЈОШАНИЧКА
Назив је опредељен према географском топониму Јошаница односно
вишевековном називу тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА АЈДАРОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
XXXIX Насељено место ТОМЕТИНО ПОЉЕ:
1. УЛИЦА ДИВЧИБАРСКА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире према планини Дивчибаре.
Напомена: Заједничка улица са Улицом број 1 у насељеном месту Љутице и
носи исти назив у оба насељена места. Ово је нова Улица број 1 у насељеном месту
Тометино Поље (добија се спајањем Улице број 1 и Улице број 8 у КО Тометино Поље
– промена елабората).
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2. УЛИЦА ДИВНИЋА ПОТОК
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
3. УЛИЦА ЛЕТАРИЋА КОНАЦИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА ИЛИЋА ПОЉЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА ЈОВАЊДАНСКА
Назив је опредељен из разлога што сви становници ове улице славе крсну славу
светог Јована односно Јовањдан.
6. УЛИЦА ВАТРОГАСНА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире у близини Ватрогасног дома
у насељеном месту Тометино Поље.
7. УЛИЦА РУДНИЧКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. Улица број 8 у насељеном месту Тометино Поље се укида из разлога што
је извршена промена елабората где се спајају Улица број 1 и Улица број 8 у КО
Тометино Поље и добија се нова Улица број 1 у КО Тометино Поље.
9. УЛИЦА АНДРИЈЕ ГАЈОВИЋА
Андрија М. Гајовић је рођен 1880. године у Тометином Пољу код Пожеге.
Учесник у свим ратовима 1912-1918. Ратовао у саставу Петог пешадијског пука
Дринске дивизије. Храброшћу се нарочито истакао у окршајима на Солунском фронту.
Имао је чин каплара.
По књизи Томислава Влаховића Витезови Карађорђеве звезде за ратне подвиге
стекао је златну војничку Карађорђеву звезду (бр. 11102).
Погинуо је у пробоју фронта на Кајмачкалану 1918. године. Сахрањен на
бојишту.
10. УЛИЦА МАРКОВИЋА ПОЉЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
11. УЛИЦА ДРАГИШЕ ЛАПЧЕВИЋА
Лапчевић Н. Драгутин – Драгиша (Ужице, 1867 – Београд, 1939), новинар,
народни трибун. Завршио је само три разреда основне школе у Пожеги, али је много
радио на самообразовању. Пожежани су га 1839. изабрали за председника општине.
Због политичке орјентације, смењен је 1894. Прихватио је идеје Светозара Марковића,
сарађивао са Васом Пелагићем. Основао је 1889. Радничко друштво и читаоницу у
Пожеги, Ужицу и Ариљу, а ужичким гимназијалцима помогао је 1891. да оснују ђачку
дружину „Напредак“. Објављивао је чланке у листу Социјалдемократ и био један од
покретача Радничких новина у Београду (1897). Као један од потписника прве петиције
са политичким захтевима социјалиста, осуђен је 1898. на шест месеци затвора, а после
Ивањданског атентата на краља Милана, на 20 година робије у тешким оковима (1900).
Ангажовао се на припреми оснивачког конгреса Српске социјалдемократске странке у
Београду. Велики је његов допринос унапређењу пољопривреде у ужичком крају. Учио
је Пожежане ратарству, воћарству и пчеларству, подстакао оснивање Подружнице
Српског пољопривредног друштва (1893) и основао Пољопривредни музеј (1898) у
Пожеги. Био је први председник Српске социјалдемократске странке (1903-1905) и
члан најужег руководства, секретар Главног радничког савеза (1910. и 1911), главни
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уредник Радничких новина (1903-1914), сарадник Борбе (1910-1914), посланик у
Народној скупштини Краљевине Србије на листи ССДП и члан Међународног
социјалистичког бироа. Као посланик залагао се за законитост у раду, доступност
образовања деци радника, опште право гласа и тајно гласање, забрану ноћног рада за
жене и децу, право радника и службеника на годишњи одмор, за пензиони фонд и
укидање стајаће војске. Био је против ратних кредита 1912. У Првом светском рату
делио је судбину народа. Одбио је материјалну помоћ аустријских социјалиста са
образложењем да су гласали за ратне кредите. Заузимао се за уједињење радничког
покрета Јужних Словена. Био је делегат на Другом конгресу у Вуковару (1920). Из
покрета се повукао 1923. и посветио публицистици. Био је библиотекар Народне
скупштине Србије, председник Београдске секције Југословенског новинарског
удружења (1926) и иницијатор оснивања Одбора за подизање Дома новинара у
Београду. Радио је без икакве материјалне награде. Био је један од 4 стуба модерног
радничког покрета у Србији.
Лит.: Ј. Продановић: Л. Д, Народна енциклопедија СХС, Загреб, 1926; В. Д.
Лапчевић: С. Димитријевић: Л. Д, Енциклопедија Југославије, Загреб, 1962; М. П.
Ђоковић у: Два века српског новинарства 1791-1991, Београд, 1992; др Д. Фуруновић:
Л. Д, Енциклопедија штампарства, Београд, 1996. (М. П. Ђ. – Д. Ђ. -П.)
12. УЛИЦА ГАЈЕВИ
Назив је опредељен према географском топониму Гајеви односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
13. УЛИЦА МЕЂИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
14. УЛИЦА ЛИПА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
15. УЛИЦА СТАНКОВИЋА СТУБЛИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
16. УЛИЦА ГОРЊИ РАСТОВАЦ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
17. УЛИЦА СТАРИ ПУТ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
18. УЛИЦА РАСИНОВАЧКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
19. УЛИЦА ДОЊИ РАСТОВАЦ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
20. УЛИЦА МЛАДЕНОВАЧКА
Назив је опредељен из разлога што је ово локални назив мештана према пореклу
власника викенд кућа у овом делу насељеног места Тометино Поље.
21. УЛИЦА ЦРНИ ВРХ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
22. УЛИЦА ВЕЛИКА ПЛЕЋА
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Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
23. УЛИЦА ВЕЛИКО БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
24. УЛИЦА ФИЛИПОВИЋА КОЛИБЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
25. УЛИЦА БЕЛИ НАРЦИС
Назив је опредељен по врсти цвећа бели нарцис које је распрострањено у овом
делу насељеног места Тометино Поље.
26. УЛИЦА СУНЧЕВ ДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
27. УЛИЦА ДРЕНОВАЧКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
28. УЛИЦА МАЉЕНСКА
Назив је опредељен по планини Маљен.
29. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
Заједничка улица са улицом у насељеном месту Богданица, општина Горњи
Милановац и носи исти назив у оба насељена места. Назив улице је преузет из Одлуке о
утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији општине
Горњи Милановац.
30. УЛИЦА МАЉЕНСКОГ ОДРЕДА
Ова улица је посвећена херојском отпору Маљенског одреда 24. новембра 1914.
године на Маљену. Том приликом одред је имао велике губитке, а сматра се да су
погинули српски војници ту и сахрањени.
31. УЛИЦА МРШАЉ
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
32. УЛИЦА МИЛИЦЕ ПАВЛОВИЋ
Заједничка улица са улицом у насељеном месту Богданица, општина Горњи
Милановац и носи исти назив у оба насељена места. Назив улице је преузет из Одлуке о
утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији општине
Горњи Милановац.
33. УЛИЦА КАМЕНИЧКА
Назив је опредељен према географском хидрониму, по реци Каменици, односно
вишевековном називу тог дела насељеног места.
34. УЛИЦА ТОМЕТИНСКА
Заједничка улица са улицом број 42 у насељеном месту Осеченица, општина
Мионица и носи исти назив у оба насељена места. Назив улице је преузет из Одлуке о
одређивању назива улица и засеока на територији општине Мионица.
35. УЛИЦА БЕЛИ ВРХ
Заједничка улица са улицом број 46 у насељеном месту Осеченица, општина
Мионица и носи исти назив у оба насељена места. Назив улице је преузет из Одлуке о
одређивању назива улица и засеока на територији општине Мионица.
36. УЛИЦА МУШИЋКА
Назив је опредељен из разлога што се овај пут простире према насељеном месту
Мушићи, општина Косјерић.
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37. УЛИЦА ВЛАШИЋКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
38. УЛИЦА БЕГЛУЧКА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 4 у насељеном месту Љутице и носи
исти назив у оба насељена места.
39. УЛИЦА СУБЈЕЛСКА
Назив је опредељен по планини Субјел која припада општини Косјерић.
Напомена: Заједничка улица са улицом број 14 у насељеном месту Љутице и
носи исти назив у оба насељена места.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК БЕЛИ КАМЕН
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК ЈЕЉЕНЦИ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК ТАВАНАЦ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 4 ЗАСЕОК СТОЈАНОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 5 ЗАСЕОК КОД КОЛИБЕ
Назив је опредељен из разлога што је ово локални назив који мештани користе у
овом делу насељеног места Тометино Поље.
Засеок бр. 6 ЗАСЕОК ГЛИШИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 7 ЗАСЕОК КОСА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 8 ЗАСЕОК КАРАЏИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 9 ЗАСЕОК МАЉЕН
Назив је опредељен према географском топониму, по планини Маљен, односно
вишевековном називу тог дела насељеног места.
Засеок бр. 10 ЗАСЕОК РАЗБОЈИШТЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 11 ЗАСЕОК НЕДЕЉКОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 12 ЗАСЕОК АЛЕКСИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 13 ЗАСЕОК МИЛОЈЕВИЋИ
150

Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 14 ЗАСЕОК МИТРОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 15 ЗАСЕОК ОКУЋНИЦА
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
Засеок бр. 16 ЗАСЕОК ШАЛОВ ПОТОК
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
Засеок бр. 17 ЗАСЕОК ВАРАГИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 18 ЗАСЕОК КАМЕНИЦА
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
Засеок бр. 19 ЗАСЕОК ПЕТРОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 20 ЗАСЕОК ШУМСКО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 21 ЗАСЕОК ДИВНИЋА ПОЉЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 22
Засеок број 22 се укида из разлога што је улици број 18 додељен назив.
Засеок бр. 23
Засеок број 23 се укида из разлога што је улици број 18 додељен назив.
XL Насељено место ТУЧКОВО:
1. УЛИЦА ЧАЧАНСКА
Назив је опредељен из разлога што се пут простире према територији града
Чачка.
2. УЛИЦА БАШЧИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
3. УЛИЦА МОКРА БАРА
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА ОРОВИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
5. УЛИЦА ГРБАВИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА АДИЦЕ
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Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА АДОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА РУЈЕВИЦЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА АГИНЕ ЛИВАДЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
10. УЛИЦА ВЕЛИКА ЛИВАДА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
11. УЛИЦА ВРНЧАНСКА РЕКА
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
12. УЛИЦА ПАПРАТИНСКА
Назив је одређен по називу насељеног места Папратиште које припада општини
Пожега.
13. УЛИЦА ПОЉАНИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Заједничка улица са улицом број 12 у КО Папратиште и носи исти назив у оба
насељена места.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК КЕВЧИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
XLI Насељено место УЗИЋИ:
1. УЛИЦА УЖИЧКИ ПУТ
Назив је опредељен из разлога што овај пут води ка територији града Ужица.
2. УЛИЦА ВЛАДАНА СОКИЋА
Сокић Владан (Ужице, 1963-2003), правник, афористичар.
Дипломирао је на Правном факултету у Београду, а радни век провео је у ЈП
„Електродистрибуција Ужице“. Писао је афоризме, кратке приче и песме, које је
објављивао у многим часописима и на програмима радија. Заступљен је у бројним
антологијама и зборницима афоризама. За своје афоризме више пута је награђиван:
„Вибова награда“(1997), награда на Првом конкурсу за сатирични и несатирични
афоризам (2002), прва награда за кратку сатиричну причу (2002) и др.
3. УЛИЦА ОМЛАДИНСКА
Назив је опредељен из разлога што улица асоцира на младост потпоручника
Борка Никитовића.
4. УЛИЦА БОРКА НИКИТОВИЋА
Борко Никитовић је рођен у Пожеги 9. јула 1968. године. Основну школу је
завршио у Пожеги као најбољи ученик своје општине. Потом уписује Војну гимназију
152

и завршава је четири године касније са просечном оценом 5,00. Војну академију
завршава 1991. године, са просечном оценом 10,00, као први у рангу.
Као млади Гардијски официр, потпоручник Борко Никитовић изгубио је живот у
Вуковару, 16. октобра 1991. године, у својој 23. години живота, жртвујући себе да би
спасао своје војнике. За несебично жртвовање и испољену храброст одликован је
посмртно орденом за храброст.
Ради очувања имена, лика и дела потпоручника Борка Никитовића, 1993. године,
основан је Добротворни фонд са седиштем у ректорату Универзитета у Београду који
извршава постављене задатке средствима донатора.
Фонд сваке године награђује најбољег ђака основне школе из Пожеге, најбољег
ученика Војне гимназије у Београду, најбољег студента Војне академије у Београду,
најбољег студента Православног богословског факултета Универзитета у Београду,
најбољег студента Универзитета у Београду и стипендира посебно талентоване
студенте који немају довољно средстава за школовање.
5. УЛИЦА МАЛИ ВЕНАЦ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места. Улица се простире до другог врха по величини у насељеном
месту Узићи.
6. УЛИЦА ШЕВАРИЦЕ
Назив одређен према засеоку Шеварице који припада насељеном месту Узићи на
територији општине Пожега.
7. УЛИЦА МИЛАНА ДАНИЛОВИЋА КАЛАБАСТЕРА
Милан Даниловић Калабастер, ђак из Узића, био је борац Пожешке чете и Друге
пролетерске бригаде.
Погинуо је приликом напада на Ливно у децембру 1942. године.
8. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА
Назив је опредељен из разлога што сви становници ове улице славе Светог
Ђорђа.
9. УЛИЦА МОМЧИЛА РИСТОВИЋА
Момчило Ристовић је рођен 1933. године у Ужицу од оца Витомира Ристовића и
мајке Анке. Отац му је био церски јунак и Солунац из Узића. Бомбардовањем Ужица од
стране енглеза 1945. године бомбе падају на кућу у којој Момчило живи. Ту му гину
брат Радоица и сестра Загорка. Исти дан Бугарски фашисти убијају деду Радоицу у селу
Узићи. А Момчилов старији брат Јанко је погинуо на Кадињачи 1941. године као
Партизан.
После рата живи у Узићима а 1947. године уписује Војну академију, смер ратна
морнарица. Као најбољи питомац у класи после завршене Војне академије 1951. године
одлази на Скадарско језеро и постаје командант патролног брода ратне морнарице.
Момчило Ристовић је погинуо у борби са Албанским терористима 1954. године
као официр са чином поручника у својој 21. години живота. Сахрањен је уз сву војну
почаст.
10. УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА
Назив улице дат у знак сећања на све учеснике пробоја Солунског фронта,
носиоце Албанске споменице и страдале војнике у пробоју Солунског фронта из
пожешког краја.
11. УЛИЦА ПОЖЕШКА
Назив преузет из Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених
места на територији града Ужица од 24.04.2019. год. насељено место Горјани (општина
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Ужице) из разлога што ова улица иде делом дуж границе са насељеним местом Горјани
(општина Ужице) и потребно је доделити јој исти назив.
12. УЛИЦА ЂЕТИЊСКА
Назив одређен по називу реке Ђетиње.
13. УЛИЦА ГРЧКО ГРОБЉЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
14. УЛИЦА ГОРЈАНСКА
Назив одређен из разлога што се овај пут простире према насељеном месту
Горјани, град Ужице.
15. УЛИЦА ЈАНКОВИЋА БРДО
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
16. УЛИЦА УЗИЋКА
Назив је опредељен према називу насељеног места Узићи, општина Пожега.
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК ЈАЗАВЧЕВ ПОТОК
Назив је опредељен према географском хидрониму односно вишевековном
називу тог дела насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК МИНДЕРОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
Засеок бр. 3 ЗАСЕОК МАРКОВИЋИ
Назив одређен по најраспрострањенијој фамилији која живи у том делу
насељеног места.
XLII Насељено место ЧЕСТОБРОДИЦА:
1. УЛИЦА КОСЈЕРСКА
Назив је одређен из разлога што се овај пут простире према територији општине
Косјерић.
2. УЛИЦА МИЛИЋА РАДОВАНОВИЋА
Милић Ј. Радовановић (Честобродица, Пожега, 1856 – Београд, 1937), правник,
финансијски стручњак, универзитетски професор, министар.
Правне науке студирао је у Београду и у Паризу. Радио је на пословима
финансијске и правне струке. Кратко време био је окружни начелник у Смедереву, а
затим је постао професор на Правном факултету у Београду за предмет Народна
економија и на тој дужности остао је до краја радног века 1925. У међувремену је у два
маха – 1902. и 1903. – био министар финансија.
Активно је суделовао у покрету земљорадничког задругарства и од 1897. био
непрекидно у Централној управи Задружног савеза Србије.
Објавио је велики број стручних чланака у часописима Финансијски преглед,
Браник, Отаџбина и Дело. Бавио се савременим домаћим привредним и социјалним
питањима. Најзаслужнији је за израду Закона о радњама из 1904. године (Н. Јеш.)
3. УЛИЦА ЖУДОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
4. УЛИЦА ЈЕВРЕМА КОСТИЋА
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Јеврем Костић је био учесник пробоја Солунског фронта коме су кости остале на
острву Виду (острвце крај града Крфа, познато из Првог светског рата, када се на њему
налазила болница за српске војнике који су дошли на Крф после преласка
преко Албаније. Велики број српских ратника је сахрањен у мору крај острва, у „Плавој
гробници“. Током '30 година 20. века на острву је довршена изградња маузолеја у коме
су записана имена оних који су ту издахнули, а чија су имена била знана.
5. УЛИЦА РАДУКЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
6. УЛИЦА БРДИЈА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
7. УЛИЦА МАНДИНА СТЕНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
8. УЛИЦА БАРИЦЕ
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
9. УЛИЦА КЊАЗА МИЛОША
Обреновић Милош (Средња Добриња, 1783 – Топчидер, Београд, 1860),
устанички војвода, кнез Србије.
Од ране младости служио је као момак код марвених трговаца, гонио њихове
волове и до Јадранског мора. После смрти оца преселио се са мајком у Брусницу.
Помагао је Милану Обреновићу, брату по мајци, у трговачким пословима. Презиме
Теодоровић је променио у Обреновић.
Уз брата Милана ратовао је у Првом српском устанку и учествовао у свим
важнијим борбама. Карађорђе га је 1807. поставио за војводу. Храбро се борио 1807. у
борбама за освајање Ужица и био рањен. Примио је заповедништво над Ужицем и
ужичком нахијом и чувао границу на Златибору. Командовао је српском војском у
бојевима на Кукутници, Таламбасу и Расници на Златибору. Кад је Милан Обреновић
отишао у Влашку, преузео је команду над рудничком, пожешком и ужичком нахијом.
Поверено му је заповедништво над војском ужичке и рудничке нахије, Старог Влаха и
Драгачева. Учествовао у операцијама српске војске у Рашкој области 1809. и на
југозападном сектору од Раче до Моравице. Истакао се у борбама 1813. на дринском
фронту, посебно на Равњу и Засавици. После слома устанка остао је у Србији, предао се
Турцима, а београдски везир га је поставио за обор-кнеза рудничке, крагујевачке и
пожешке нахије. Помогао је Турцима 1814, да угуше хаџи-Проданову буну. На Цвети,
11. априла 1815. објавио је почетак Другог српског устанка. Ослободио је са војском
Обреновац, Чачак, Пожаревац и Мачву, а онда са Турцима започео преговоре.
Издејствовао је да Порта 1816. донесе ферман којим је регулисан полуаутономни
положај Србије, припојено јој шест нахија, а Милош признат за наследног кнеза.
Хатишерифом из 1833. Србији је призната аутономија.
До 1817. уклонио је своје противнике, међу којима и Карађорђа. У унутрашњој
политици сматрао је важним аграрно питање и створио је услове за укидање турских
феудалних односа. На Сретењској скупштини 1835. објавио је укидање спахијских
права, чиме је постављен темељ слободном сеоском поседу. Помагао је цркве и
манастире. У његово време отворене су у Србији прве гимназије, Велика школа,
Богословија, Књажеска типографија, штампане Новине Сербске, основано прво
позориште „Књажеско-србска банда“ и донет Сретењски устав којим је ограничена
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кнежева аутократска власт. Када је потом и октроисаним уставом у виду хатишерифа
1838. ограничена кнежева власт, одрекао се престола у корист старијег сина Милана.
Био је један од најбогатијих људи у Србији. Имао је имања и у Влашкој где је, поред
Беча, углавном боравио. Вратио се у Србију 1858. када је Светоандрејска скупштина
збацила кнеза Александра Карађорђевића. Његова друга владавина трајала је непуне
две године. Није могао да схвати потребе новог времена. Умро је у свом конаку у
Топчидеру и сахрањен у порти Саборне цркве у Београду. (Ж.Мар.)
Засеок бр. 1 ЗАСЕОК ПАСКОВИНА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
Засеок бр. 2 ЗАСЕОК БРАНКОВИЦА
Назив је опредељен према географском топониму односно вишевековном називу
тог дела насељеног места.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
др Александар Савић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/2007,...83/2014-др. Закон) и члана 113.
став 1. Статута општине Пожега (''Службени лист општине Пожега'', број
1/2019), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној _________2020.
године, донела је

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА РАДНИКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПОЖЕГА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ број запослених у установи Центар за социјални рад
Пожега, на пословима из области социјалне заштите повереним од
стране локалне самоуправе и финансираним из буџета локалне
самоуправе – општине Пожега и то 2 (два) извршиоца.
Накнаде за рад запослених из става 1. утврђена су Одлуком о
буџету општине Пожега за 2020. годину, у износу од 1.850.000,00 динара,
све у складу са Одлуком о правима и услугама о социјалној заштити
донетом од стране Скупштине општине Пожега 01 број 011-20/11 од
21.12.2011. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Пожега''.

01 Број: 011-____/2020
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,
__________________________

Образложење
Скупштини општине Пожега, дописом бр.55110-5/2020 од 08.
јануара 2020. године обратила се установа Центар за социјали рад
бр.285/2020 од 12.02.2020 године са захтевом за доношење Одлуке о
броју запослених у Центру за социјални рад Пожега, на пословима
права и услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе,
који се финансирају из буџета локалне самоуправе – општине Пожега.
У захтеву је наведено да је Скупштина општине Пожега Одлуком о
буџету општине Пожега за 2020. годину, донетом 26. децембра 2019.
године утврдила износ од 1.850.000,00 динара као накнаду за рад два
запослена у Центру за социјални рад запосленим на пословима
остваривања права и услуга социјалне заштите из надлежности локалне
самоуправе.
Наведена одлука, практично, представља реализацију права и
услуга из Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити 01 број 01120/11 од 21.12.2011. године, донетој од стране Скупштине општине
Пожега.
Након доношења Одлуке, Центар за социјални рад Пожега донеће
Правилник о организацији и систематизацији радних послова којим ће
одредити називе радних места, предвидети послове и број извршилаца.
Наведени Правилник о организацији и систематизацији послова,
Центар ће доставити на сагласност Скупштини општине Пожега и
Министарству за рад, запошљавање, борачке и социјална питања.
На основу напред изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

Скупштина општине Пожега решавајући у предмету поводом поднетог
захтева Суботић Ненада из Пожеге, Антовић Зорана из Пожеге и Новаковић Драгана
из Пожеге, за давање у својину –отуђење грађевинског неизграђеног земљишта у
јавној својини, непосредном погодбом ради исправке граница грађевинске парцеле,
на основу члана 96 став 9 тачка 3 , члана 97 став 4 Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гл. РС бр. 72/09“), члана 34 став 1 и став 6 Закона о изменама и допунама
Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. РС бр. 24/11“) и члана 14 Статута Општине
Пожега („Сл. лист Општине Пожега бр. 2/08“), на седници одржаној
2020
године донела је
РЕШЕЊЕ
1.ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом Суботић Љ. Ненаду из Пожеге, ул.
Карађорђева бр. 2Б, Антовић Р.Зорану из Пожеге, ул. Светосавска бр. 36 и
Новаковић М. Драгану из Пожеге, ул. Војводе Мишића бр. 37, грађевинско
неизграђено земљиште у јавној својини, ради исправке граница грађевинске парцеле
ближе означене као грађ. парцела бр. 1-кат. парц. бр. 388/1 КО Пожега на којој су
именовани носиоци права заједничке својине, ближе означено као кат. парц. бр.
393/11, КО Пожега у површини од 0.00.14 ха и кат. парц. бр. 393/12 КО Пожега у
површини од 0.00.33 ха према кат. евиденцији РГЗ-Службе за катастар
непокретности Пожега уписано као земљиште у јавној својини Општине Пожега, у
складу са потврђеним Пројектом препарцелације кат. парц. бр. 387/1, 387/2, 387/3,
388/1, 388/3, 388/4, 393/2, део 393/6 и 393/9 све КО Пожега урађеним од стране СЗР
„Бабић“ из Ужица из септембра месеца 2019 године, који чини саставни део овог
решења.
2.ОБАВЕЗУЈУ СЕ Суботић Љ. Ненад из Пожеге, Антовић Р. Зоран из Пожеге
и Новаковић М. Драган из Пожеге да у року од 15 дана од дана правоснажности овог
решења са Општином Пожега закључе уговор о регулисању међусобних права и
обавеза поводом отуђеног земљишта из става 1. диспозитива овог решења.
3.ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Општине Пожега да у име Општине Пожега
потпише уговор из става 2. диспозитива овог решења.
4.Ово решење је коначно у управном поступку.
Образложење
Суботић Љ. Ненад из Пожеге, Антовић Р. Зоран из Пожеге и Новаковић М.
Драган из Пожеге, својим поднеском предатим на писарници Општинских органа
управе Општине Пожега дана 04.02.2020 године обратили су се Скупштини
Општине Пожега са захтевом за давање у својину-отуђење грађевинског
неизграђеног земљишта у јавној својини непосредном погодбом ради исправке
граница грађевинске парцеле, ближе означеног у ставу 1 диспозитива овог решења.
У истом су истакли да захтевају да им се ради исправке граница грађевинске
парцеле која носи кат. ознаку као кат. парц. бр. 388/1 КО Пожега чији су они
носиоци права заједничке својине отуђе у својину непосредном погодбом
непокретности ближе означене као кат. парц. бр.393/11 КО Пожега у површини од
0.00.14 ха и кат. парц. бр. 393/12 КО Пожега у површини од 0.00.33 ха које су према
кат. евиденцији РГЗ-Службе за катастар непокретности Пожега уписане као
земљиште у јавној својини Општине Пожега, а све у складу са Пројектом
препарцелације кат. парц. бр. 387/1, 387/2, 387/3, 388/1, 388/3, 388/4, 392/2, део 393/6
и 393/9, све у КО Пожега, урађеним од стране СЗР „Бабић“ из Ужица из септембра
месеца 2019 године. Уз поднети захтев приложили су дати Пројекат препарцелације,
информацију о локацији напред наведених непокретности издату од стране

надлежног општинског органа управе-Одељења за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине под бр. 03 бр. 350-219/19
од 22.08.2019 године и доказе о праву својине на непокретностима- кат. парцелама
које су предмет њиховог поднетог захтева за отуђење из јавне својине непосредном
погодбом у циљу исправке граница грађевинске парцеле као и доказе о праву
својине на непокретности њихово сувласништво и копију плана предметних
непокретности.
Поступајући поводом поднетог захтева именованих, а на основу исправа уз
поднети захтев приложених, у датој правној ствари као неспорно утврђено је
следеће чињенично стање:
-да су подносиоци захтева носиоци права заједничке својине на
непокретности-кат. парц. бр. 388/1, KO Пожега у површини од .10.94 ха,
-да је Општина Пожега носилац права јавне својине на непокретностима-кат.
парц. бр. 393/11 КО Пожега,-настала препарцелацијом од основне кат. парц. бр.
393/2 КО Пожега, и кат. парц. бр. 393/12 КО Пожега-настала препарцелацијом од
основне кат. парцеле 393/9 КО Пожега, које заједно са кат. парц. бр. 388/1 КО
Пожега, на којој су подносиоци захтава носиоци права заједничке својине, према
Пројекту препарцелације кат. парц. бр. 387/1, 387/2, 387/3, 388/1, 388/3, 388/4, 393/2,
део 393/6 и 393/9, све КО Пожега урађеном од стране СЗР Бабић“ из Ужица из
септембра месеца 2019 године и потврђеном од стране надлежног Општинског
органа управе-Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине – акт бр. 03 бр. 350-241/19 од 19.09.2019 године, чине
једну грађевинску парцелу, ближе означену као грађевинска парцела бр. 1.
У току поступка који је предходио доношењу овог решења такође је и
Општинско јавно правобранилаштво Пожега својим писменим поднеском – актом
бр. М-109/19 од 11.02.2020 године дало своју сагласност на поднети захтев
именованих.
Имајући у виду напред утврђено чињенично стање донето је решење као у
диспопозитиву а у смислу одредбе члана 34 став 1 Закона о изменама и допунама
Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. РС бр. 24/11“) којом је прописано да се „на
захтев власника односно закупца катастарске парцеле врши исправка границе
парцеле, припајањем грађевинског 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“, члана 96 став 9 тачка 3 Закона о
планирању и изградњи („Сл. гл. РС бр. 72/09“) којим је прописано да се
„грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп
непосредном погодбом у случају исправке граница суседних катастарских парцела“
и члана 97 став 4 истог Закона којим је прописано да „о отуђењу или давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини , по спроведеном поступку јавног
надметања, прикупљања понуда или непосредне погодбе, надлежни орган доноси
решење о отуђењу грађевинског земљишта..“
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 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. 463-2/2020
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Стево Јешић

Скупштина општине Пожега решавајући у предмету поводом поднетог
захтева Веселиновић Л. Персе из Пожеге за давање у својину-отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини непосредном погодбом ради исправке граница
грађевинскe парцелe, на основу члана 100 Закона о изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи („Сл. гл. РС бр. 132/2014“) а у вези са чланом 68 истог
Закoна и члана 14 Статута Општине Пожега („Сл. лист Општине Пожега бр. 2/08“),
на седници одржаној
2020 године донела је
РЕШЕЊЕ
1.ОТУЂУЈУ СЕ непосредном погодбом Веселиновић Л. Перси из Пожеге,
ул. Краља Петра бр. 18/2, непокретност-грађевинско земљиште у јавној својини,
ради исправке граница грађевинске парцеле - кат. парц. бр. 29/1 КО Пожега на којој
именована има изграђен стамбени и помоћни објекат у кат. евиденцији РГЗ-Службе
за катастар непокретности Пожега- лист непокретности бр. 306 КО Пожега уписаних
као објекат бр. 3 и 4, ближе означено као: део кат. парц. бр. 219/2 КО Пожега у
површини од 0,55 м2, ради исправке граница суседних кат. парцела-озакоњења
помоћног објекта-надстрешнице (објекат бр. 4)- (исправка границе почиње од
двомеђе кат. парцела 431/1, 431/35 и пресека са бетонском цоклом и металном
оградом на њој, па њоме правцем ка западу до краја исте где се исправка међе ломи
скоро под углом од деведесет степени и иде у тромеђу кат. парцела 431/1, 431/35 и
431/166 КО Пожега)
– према кат. евиденцији РГЗ-Службе за катастар
непокретности Пожега –лист непокретности бр. 4 КО Пожега, уписано као
земљиште у државој-јавној својини Републике Србије корисништво општине
Пожега, и исти се припаја кат. парцели 29/1 КО Пожега, а све у складу са
Елаборатом геодетских радова снимање објекта на кат. парц. бр. 29/1 КО Пожега –
помоћног објекта – надстрешнице, који је предмет озакоњења од 28.11.2019 године,
урађеним од стране овлашћеног геодетског бироа „Геопремер“ из Пожеге, који чини
саставни део овог решења.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Веселиновић Л. Перса из Пожеге, ул. Краља Петра бр.
18/2, 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 1 диспозитива овог решења.
3. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Општине Пожега да у име Општине Пожега
потпише уговор из става 2 диспозитива овог решења .
4. Ово решење је је коначно у управном поступку.
Образложење
Веселиновић Л. Перса из Пожеге, ул. Краља Петра бр. 18/2, преко свог
пуномоћника – адвоката Снежане Кнежевић Радовановић из Пожеге, писменим
поднеском предатим на писарници општинских органа управе Општине Пожега
дана 18.12.2019 године обратила се Скупштини општине Пожега са захтевом за
решавање имовинско-правних односа ради исправке граница суседних кат. парцела
односно са захтевом за давање у својину – отуђење грађевиснког земљишта у јавној
својини непосредном погодбом ради исправке граница грађевинске парцеле у циљу
легализације-озакоњења помоћног објекта – надстрешнице изграђеног а кат. апрц.
бр. 29/1 КО Пожега, ближе означеног у ставу 1 2 диспозитива овог решења.
У поднетом захтеву је истакла да је именована власник односно да поседује
стамбени објекат према кат. евиденцији РГЗ-Службе за катастар непокретности

Пожега означен као објекат бр. 3, легално изграђен на кат. парцели бр. 29/1 КО
Пожега, да је уз исти дограђен трем-надстрешница који део објекта је предмет
озакоњења код Општинске управе Пожега –Одељења за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, јер је постојала опасност
од пропадања стамбеног објекта у постојећем стању. Даље је истакла да је предмет
легализације био и стамбени објекат али је он у међувремену решењем РГЗ-Службе
за катастар непокретности Пожега бр. 951-225/2011 од 03.10.2019 године уписан као
својина Веселиновић Л. Персе из ког разлога се одустало од од захтева за његово
озакоњење а остао је и даље захтев за озакоњење трема-надстрешнице, да се део
трема –надстрешнице у површини од 0.55 м2 налази на кат. парц. бр. 219/2 КО
Пожега која је у власништву РС односно на коришћењу код Општине Пожега и да
би се наведени помоћни објекат озаконио потребно је да се предходно реше
имовинско-правни односи односно да Општина Пожега именованој непосредном
погодбом отуђи у својину део кат. парц. бр. 219/2 КО Пожега у површини од 0,55 м2,
све у складу са Елаборатом геодетских радова-снимање објекта на кат. парц. бр.
29/1 КО Пожега од 28.11.2019 године, урађеном од стране овлашћеног геодетског
бироа „Геопремер“ из Пожеге.Такође је навела да је Општина Пожега именованој
већ признала право коришћења на кат. парц. бр. 219/2 КО Пожега у површини од 1
м2 –правоснажна пресуда Основног суда у Пожеги П-400 од 17.06.2014 године, јер је
и стамбени објекат прелазио на ову кат. парцелу а трем-надстрешница је изграђена у
продужетку истог, па је заузеће ове кат. парцеле под стамбеним објектом и тремом у
укупној површини од 1,55 м2, али је очигледном омашком тада пропуштено да се
поднесе захтев а касније и тужба за утврђивање права коришћења на 0,55 м2 које
заузима трем-надстрешница на кат. парц. бр. 219/2 КО Пожега из ког разлога је
предметни захтев поднет, сходно одредбама Закона о изменама и допунама закона о
планирању и изградњи-члан 100 наведеног Закона, наводећи да је Веселиновић Л.
Перса самохрана мајка пунолетног детета над којим врши продужено родитељско
право због његове ометености у развоју и да је напред наведени стамбени објекат
нужни смештај за њих двоје а трем-надстешница им је неопходан због топлоте,
смештаја дрва заштиту од временских услова и заштиту стамбеног објекта од
пропадања.
Уз поднети захтев приложила је решење РГЗ-Службе за катастар
непокретности Пожега бр. 951-225/2011 од 03.10.2019 године као доказ да је
именована власник легално изграђеног стамбеног објекта на кат. парц. бр. 29/1 КО
Пожега, затим Елаборат геодетских радова –снимање објекта на кат. парц. бр. 29/1
КО Пожега –помоћног објекта –надстрешнице који је предмет озакоњења од
28.11.2019 године урађен од стране овлашћеног геодетског бироа „Геопремер“ из
Пожеге у коме је исказана површина помоћног објекта –надстрешнице који је
изграђен на кат. парц. бр. 29/1 КО Пожега у продужетку легално изграђеног
стамбеног објекта а који се својим једним делом у површини од 0,55 м 2 налази на
кат. парц. бр. 219/2 КО Пожега на јој је носилац права коришћења Општина Пожега,
акт Општинске управе Пожега-Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине 03 бр. 351-83/14 од 25.11.2019
године као доказ да је именована у обавези да предходно реши имовинско-правне
односе на делу кат. парц. бр. 219/2 КО Пожега на коме се налази део изграђеног
помоћног објкета-надстрешнице који је предмет поднетог захтева за озакоњење пред
надлежним општинским органом управе и правоснажну пресуду Основног суда у
Пожеги бр. П-400 од 17.06.2014 године којом је Општина Пожега Веселиновић Л.
Перси из Пожеге признала право коришћења на делу кат. парц. бр. 219/1 КО Пожега
у површини од 1 м2. По службеној дужности прибављени су листови непокретности
кат. парц. бр. 29/1 КО Пожега и 219/2 КО Пожега као докази о праву својинекоришћења на истим. У току поступка такође је прибављена и сагласнос Општинско
правобранилаштва Пожега – акт бр. М-149/2019 од 14.02.2020 године који се односи
на предлог припајања дела кат. парц. бр. 219/2 КО Пожега у површини од 0,55 м2
кат. парц. бр. 29/1 КО Пожега у складу са напред наведеним Елаборатом геодетских
радова, а све у циљу легализације- озакоњења изграђеног помоћног објекта на кат.

парц. бр. 29/1 КО Пожега који се једним својим делом налази на кат. парц. бр. 219/2
КО Пожега.
Имајући у виду напред утврђено чињенично стање и доказе на основу истих
изведене, из којих као неспорно произилази да је ради легализације-озакоњења
помоћног објекта-надстрешнице изграђеног на кат. парц. бр. 29/1 КО Пожега
власништво Веселиновић Л. Персе из Пожеге ради исправке граница грађевинскекат. парцеле неопходно извршити отуђење из јавне својине непосредном погодбом
непокретности-дела кат. парц. бр. 219/2 у површини од 0,55 м 2 корисништво
Општине Пожега, донето је решење као у диспозитиву а у смислу одредбе члана 68
Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. РС бр.
132/14“), којом је прописано да се „исправка граница суседних катастарских
парцела, спајање суседних катастарских парцела истог власника, као и спајање
суседних парцела на којима је исто лице власник или дугорочни закупац на основу
ранијих прописа, врши се на основу елабората геодетских радова“ затим одредбе
става 6 истог члана наведеног Закона којим је прописано да „ уколико је суседна
катастарска парцела у јавној својини, сагласност на исправку границе даје надлежни
правобранилац“ и члана 100 став 1 тачка 2 истог Законa којим је прописано да се
„грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп
непосредном погодбом у случају исправке граница суседних катастарских парцела“
као и одредбе члана 102 став 5 истог Закона којом је прописано „ да правним лицима
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне
самоуправе која су уписана као носиоци права коришћења на неизграђеном и
изграђеном земљишту у државној својини у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима, дана 11 септембра 2009 године као даном
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи, престаје право коришћења на
тим непокретностима и прелази у право јавне својине оснивача без накнаде“.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 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 непосредни или му се шаље поштом
препоручено.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
01 бр. 463-22/2019
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Стево Јешић

rKn AysoKo yxl,4uE
HM3OPHI4 OA6OP
6POl | 5/5

AAryl.4: 30.01.2020. roAuHe

vxl,4uE

Ha ocHoBy qraHa 32. OcH Ba.r(or aKTa la qraHa 17. nocnoBHr.{Ka o paAyy, HaA3opH}r oA6op JaBHor
xoMyHanHor npeAy3eha Pe[4oHanH qeHTap 3a ynpaBrErbe oTnaaoM "Ay6oKo" yxrqe je, Ha ceaHrul4 oapxaHoj
30,01.2020. roA[He, pa3Marpao l&Beuraj o creneHy ycMabeHocfl.4 nraHrlpaHux t1 pealu3oBaHux aKlrlsHocTll t43
nporparra nocnoBaisa 3a nep[oA oA 01.01.2019. Eo 31.12.2019. roArlHe ,1 AoHeo

OAryr(y
ynpaBHr,a oA6op ycBaja l&Beuraj o creneHy yooabeHocrh nnaHxpaHux
nporpaMa nocroBaBa 3a neprloa oa 01.01.2019. ao 31,12,2019. roaxHe.

u

peanr3oBaHux a(TfiBHocfl,

,.r3

o6pa3no)RerLe
HaKoH pa3MaTpa$a l6BeuTaja o creneHy ycKnaDeHocrx nraHupaHrx 14 pear,43oBaH,4x aKT!4BHocTr,4 r,43
npoapaMa nocrroBaBa 3a nepHoA oa 01.01.2019. Ao 31.12.2019. roAxHe, HaAlopHl.4 oA6op je o4nyLrxo rao y

axcno3 l4By.

npeAceAH

t

AocraB,,heHo:
- AupeKrop

ocH BaqujKn Ay6oKo Yxrqe
ala

Y50K0I

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋ
ПРЕДУЗЕЋE
Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2019. до 331.12.2019. године

Ужице,
јануар 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ
Пословно име: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице
Седиште: Ужице, Дубоко бб
Претежна делатност: 3821 – третман и одлагањe отпада који није опасан
Матични број: 20104279
ПИБ: 104384299
Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Министраство заштите животне средине,
Министарство привреде
Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и
Ивањица су 13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању,
изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко, којим су, као оснивачи,
регулисали међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и
експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко.
Дана 24.10.2005. године на основу Анекса 1, наведеном уговору је као оснивач
приступила и Општина Чачак.
Уговором о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније
Дубоко општине – оснивачи су на доста уопштен начин регулисали међусобна права и
обавезе у вези оснивања, финансирања рада и изградње и експлоатације Регионалне
санитарне депоније "Дубоко".
На основу оснивачког уговора и одлука скупштина оснивача, а у складу са чланом
6. Уговора 10, основано је Јавно комунално предузеће Регионална санитарна депонија
"Дубоко" са седиштем у Ужицу, које је код Агенције за привредне регистре регистровано
решењем БД. 99234/2005, дана 01.12.2005. године.
Агенција за привредне регистре је одлуком 8884/2010, од 31.08.2010. године,
извршила промену шифре претежне делатности која се сада води под бројем: 3811.
Управни одбор је на 54 седници, одржаној 22.09.2011. године, донео је Одлуку број
54/4 о промени адресе - седишта, које од тада гласи: Ужице, Дубоко бб, што је
евидентирано решењем АПР БД 129434/2011 од 20.10.2011. године.
Управни одбор је на 62 седници, одржаној 13.09.2012. године, донео Одлуку број
62/9 о промени пословног имена које од тада гласи: Јавно комунално предузеће
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице што је евидентирано решењем
АПР БД 140011/2012 од 05.11.2012. године.
Решењем Агенције за привредне регистре број БД 68412/2019 од 17.07.2019. године
констатовано је усаглашавање оснивачког акта Предузећа са Законом о јавним
предузећима. Истим решењем су евидентирани председник и чланови Надзорног одбора.
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ЈКП "Дубоко" Ужице делатност обавља на основу:
-Дозволе о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног
отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији оператера
(Министарство животне средине, рударства и просторног планирања број 19-0000739/2011-02 од 07.06.2012. године, регистарски број дозволе 887),
-Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног
отпада на територији Републике Србије (Министарство заштите животне средине број 1900-00053/2017-02 од 26.09.2017. године, регистарски број дозволе 2150).
Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину усвојен је одлуком
Управног одбора број 120/4 од 05.12.2018. године. Решењем I број 023-182/18 од
26.12.2018. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП
"Дубоко" Ужице за 2019. годину.
Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину
усвојена је одлуком Управног одбора број 123/8 од 23.04.2019. године. Решењем I број 02317/19 од 29.05.2019. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Прву измену и
допуну Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.
Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину
усвојена је одлуком Надзорног одбора број 2/3 од 09.09.2019. године. Решењем I број 023111/19 од 20.09.2019. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Другу измену
и допуну Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.
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II OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ЧЕТВРТОМ КВАРТАЛУ 2019. ГОД.
На регионалну санитарну депонију се допрема комунални отпад камионима ЈКП
"Дубоко" Ужице из Чачка, Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Ариља, Чајетине и Личана, а
својим камионима отпад допремају ЈКП "Биоктош" Ужице и ЈКП "Елан" Косјерић. У
табели 1. дат је преглед количине примљеног отпада из локалних самоуправа по месецима
у 2019. години.
Табела 1. Преглед количине примљеног отпада из локалних самоуправа
по месецима у 2019. години
Пријем (т)
2011-2018

Ужице

Чачак

Ивањица

Пожега

Б.
Башта

Лучани

Ариље

Чајетина

Косјерић

Остало

Укупно

140,411.92

185,585.77

31,127.39

39,964.99

23,870.60

19,604.75

25,764.18

26,449.48

14,170.86

5,694.55

512,644.49

Јануар 2019

1,514.42

2,188.58

382.52

390.86

380.00

197.96

275.58

598.94

128.92

37.00

6,094.78

Фебруар 2019

1,532.22

2,102.56

385.16

538.14

401.96

182.62

316.40

550.80

149.00

34.83

6,193.69

Март 2019

1,758.44

2,403.44

1,107.44

536.20

382.14

243.70

295.78

553.96

157.20

44.78

7,483.08

Април 2019

1,815.54

2,434.38

1,237.42

514.76

442.10

249.52

316.98

590.02

174.74

40.09

7,815.55

Мај 2019

1,852.60

3,196.60

964.34

542.32

514.12

286.26

348.58

658.24

241.94

55.63

8,660.63

Јун 2019

1,657.16

2,628.74

810.98

475.26

413.04

267.50

326.48

583.24

146.96

39.91

7,349.27

Јул 2019

1,743.15

2,914.54

901.40

515.74

516.66

285.38

318.42

708.47

172.46

45.15

8,121.37

Август 2019

1,826.68

2,904.66

584.26

485.82

549.14

350.68

394.50

745.06

226.62

136.25

8,203.67

Септембар 2019

1,759.02

2,788.46

543.76

476.06

479.92

254.64

311.86

596.92

156.98

55.65

7,423.27

Октобар 2019

1,887.69

2,987.54

563.88

522.04

538.76

291.16

346.28

620.08

169.28

61.23

7,987.94

Новембар 2019

1,750.98

2,703.04

482.02

493.20

449.50

289.06

348.28

689.30

202.68

58.82

7,466.88

Децембар 2019

1,653.75

2,484.00

495.78

550.74

447.66

246.78

306.64

669.20

164.64

72.60

7,091.79

Укупно 2019
Укупно 20112019

20,751.65

31,736.54

8,458.96

6,041.14

5,515.00

3,145.26

3,905.78

7,564.23

2,091.42

681.93

89,891.91

161,163.57

217,322.31

39,586.35

46,006.13

29,385.60

22,750.01

29,669.96

34,013.71

16,262.28

6,376.48

602,536.40

Локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице на својој територији
прикупљају и примарно селектовани отпад. У табели 2 дат је приказ количина отпада
допремљеног и пријављеног као ПСО из свих локалних самоуправа оснивача.
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Табела 2. Преглед количине пријављеног примарно селектованог отпада
у 2019. години

Пријем (т)

Ужице

2014-2018
Јануар 2019
Фебруар 2019
Март 2019
Април 2019
Мај 2019
Јун 2019
Јул 2019
Август 2019

Чачак

Ивањица

Пожега

Бајина
Башта

Лучани

Ариље

Чајетина

Косјерић

Укупно

1.06

2,916.42

95.16

1,008.74

2,518.02

10.40

22,655.25

3.10

30.40

6,714.22

9,073.48

317.75

120.04

206.54

7.66

49.64

105.18

192.44

5.00

47.64

138.18

193.16

11.30

127.32

222.08

7.88

56.48

121.56

232.44

3.80

113.04

251.78

8.58

142.59

231.76

160.08

234.82

Септембар 2019

153.64

Октобар 2019

141.94

Новембар 2019

152.84

Децембар 2019

Укупно 2019
Укупно

0.24

417.62

21.56

371.82

2.92

18.88

407.52

69.68

3.08

28.92

49.56

2.32

22.20

4.86

56.42

5.18

27.70

6.10

56.22

1.26

29.18

231.80

8.98

58.38

0.86

30.70

219.36

5.14

69.96

1.74

26.02

234.88

6.34

0.44

54.82

0.98

30.70

0.26

0.30

42.82

25.20

1.02

439.98

0.24

448.02

459.48

468.51
0.12

487.78
484.36

0.54

464.70
481.00

132.20

229.76

5.66

88.08

1.34

28.50

1,608.61

2,680.82

81.30

1.00

699.70

22.78

319.96

0.00

2.16

5,416.33

485.54

8,322.83

11,754.30

399.05

2.06

3,616.12

117.94

1,328.70

2,518.02

12.56

28,071.58

После улазне контроле за прихватање квалитета примарно селектованог отпада,
која се ради на основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице бр. 93/4 од
25.12.2015. године, у 2019. години је прихваћено 1.073,62 тона, што је 19,82 % од укупне
примљене количине ПСО (5,416.33 тона). Због високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада,
грађевинског отпада, кухињског отпада, влаге, пиљевине, земље, пепела и сл.) није
прихваћено као примарно селектовани отпад 2.280,30 тона из Чачка, 1.519,93 тоне из
Ужица, 460,86 тона из Бајине Баште, 47,20 тона из Ариља, 33,08 тона из Ивањице и 1,34
тоне из Лучана пријављеног као ПСО. У табели 3 дат је преглед пријема отпада у 2019.
годину у поређењу са количинама примљеног отпада из Програма пословања за 2019.
годину.
Табела 3. Пријем отпада у 2019. години у поређењу са количинама примљеног отпада
из Програма пословања за 2019. годину

Опис

Ужице

Чачак

Ивањица

Пожега

Бајина
Башта

Лучани

Ариље

Чајетина

Косјерић

Остало

Укупно

Просек/месец
План 2019
%
остварења

1,729.30

2,644.71

704.91

503.43

459.58

262.11

325.48

630.35

174.29

56.83

7,490.99

1,817.00

2,808.00

658.00

592.00

483.00

267.00

321.00

625.00

217.00

150.00

7,938.00

95

94

98

101

107

85

95

5

101

80

38

94

Сав отпад који је прикупљен од стране локалних комуналних предузећа је
допремљен у Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице. Нема заосталих
количина. У табели 4 дат је преглед количина примљеног, третираног, депонованог,
селектованог и отпремљеног отпада у 2019. години.
Табела 4. Преглед количина примљеног, третираног, депонованог, селектованог и
отпремљеног отпада у 2019. години

Опис

2011-2018

Примљено

Третирано

Депоновано

Селектовано

% сел/трет

% сел/прим

Отпремљено

512,644.49

96,425.98

482,817.36

28,135.48

29.18

5.49

28,029.73

Јануар 2019

6,094.78

644.62

5,834.44

194.63

30.19

3.19

175.82

Фебруар 2019

6,193.69

690.59

5,666.52

351.58

50.91

5.68

324.38

Март 2019

7,483.08

739.86

6,790.94

655.96

88.66

8.77

690.22

Април 2019

7,815.55

713.89

7,110.88

919.87

128.85

11.77

846.56

Мај 2019

8,660.63

1,357.13

7,766.42

796.89

58.72

9.20

819.90

Јун 2019

7,349.27

1,517.41

6,561.58

716.85

47.24

9.75

689.72

Јул 2019

8,121.37

1,606.34

7,066.13

615.37

38.31

7.58

645.32

Август 2019

8,203.67

1,601.13

7,195.98

755.70

47.20

9.21

743.64

Септембар 2019

7,423.27

1,047.75

6,537.08

718.48

68.57

9.68

710.30

Октобар 2019

7,987.94

943.79

7,105.81

768.70

81.45

9.62

774.18

Новембар 2019

7,466.88

1,145.86

6,734.74

727.29

63.47

9.74

679.06

Децембар 2019

7,091.79

1,272.05

6,492.96

334.46

26.29

4.72

345.80

Укупно 2019
Укупно

89,891.92

13,280.42

80,863.48

7,555.78

56.89

8.41

7,444.90

602,536.41

109,706.40

563,680.84

35,691.26

32.53

5.92

35,474.63

Одлагање отпада се врши на четвртој етажи према инструкцијама везаним за
стабилност постојећег тела депоније. На дан 31. децембра 2019. године процењена
ангажована кубатура тела депоније је око 510.000 m³.
У оквиру програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина, у
сарадњи са "Регионалном развојном агенцијом Златибор" из Ужица припремљен је и
предат на оцену предлог пројекта везан за успостављање система селекције комуналног
отпада из домаћинстава у приградским насељима Ужица и Тузле. Након потписаног
Уговора број 48-00-00046/2016-28-9 од 06.07.2019. године о финансирању пројекта
"Suburban recycling - Establishing system of waste management in suburban areas of Uzice and
Tuzla, SUBREC" закљученог између Министарства финансија Републике Србије (Сектор
за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ) и ЈКП "Дубоко" Ужице и
пописивања Уговора о пословној сарадњи са партнерима на пројекту, буџет је подељен на
партнере. Прерасподела буџета на пројектне партнере и преговори са Министарствима о
финансирању нових пројеката проузроковала је промене у плану инвестиција за 2019.
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Од значајних активности у извештајном периоду спроведена је набавке пресе за
балирање и набавка ИТ опреме. Такође, спроведене су обуке за запослене у јавним
комуналним предузећима као и тродневни тренинг за ученике/студенте и професоре који
ће бити укључени у активности едукације становништва.
Регинална развојна агенција Србије је кроз спровођење програма финансијске
подршке корисницима пројекта IPA програма територијалне сарадње одобрила ЈКП
"Дубоко" Ужице бесповратна средства у износу од 2.000.000 динара. Ова средства су
намењена за суфинансирање обавезног финансијског учешћа пројектног партнера –
апликанта из Србије за пројекат SUBREC.
У договору са Министарством за заштиту животне средине у план инвестиција су
додате позиције које ће бити финансиране из средстава министарства, а односе се на
препројектовање - проширење и стабилизација депоније (11.000.000 динара), измена
регионалног плана управљања отпадом (1.000.000 динара), израда пројекта претоварне
станице Чајетина (1.500.000 динара), израда студије изводљивоти коришћења депонијског
гаса (400.000 динара) и пројектна докумантација за третман отпада (42.000.000 динара).
У извештајном периоду смањен је исказани губитак у односу на претходне
кварталне извештаје. Појачана контрола пријављеног примарно селектованог отпада
утицала је на исказивање већег прихода од депоновања док је реализација потписаних
споразума о измирењу индиректно отписаног дуга комуналних предузећа утицала на
повећање осталих прихода.
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1. БИЛАНС УСПЕХА
Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2019. до
31.12.2019. године приказан је у наредној табели.

Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2019.
у динарима
01.01.-31.12.2019.
Р.бр.

Позиција
План

Реализација

Индекс реализација
31.12.2019./план
31.12.2019.

I

Укупни приходи (1+2+3)

331,692,252

249,351,005

75

1.

Пословни приходи

291,641,055

230,309,329

79

2.

Финансијски приходи

700,000

1,032,103

147

3.

Остали приходи

39,351,197

18,009,573

46

II

Укупни расходи (1+2+3)

329,894,946

253,565,124

77

1.

Пословни расходи

321,282,431

252,082,370

78

2.

Финансијски расходи

200,000

54,017

27

3.

Остали расходи

8,412,515

1,428,737

17

III

Резултат пре опорезивања

1,797,306

-4,214,119

0

Пословни приходи састоје се од прихода од депоновања, прихода од продаје
селектованог отпада, прихода од оснивача, прихода од националне службе за запошљавање
и осталих пословних прихода.
Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада.
Реализација прихода од депоновања у односу на план прати реализацију физичког пријема
отпада. Наведени приходи умањени су за вредност признатог примарно селектованог
отпада.
Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због
чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада
много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. Поред
неадекватне морфологије примљеног отпада на висину исказаних прихода битно је утицао
и пад цена селектованог отпада на тржишту.
У 2019. години приходи од оснивача нису реализовани у планираном износу јер нису
реализоване све уплате оснивача по основу дуга за отплату рата кредита ЕБРД, које су
плаћене у 2016. години и по основу захтева за депоновање.
Реализација осталих пословних прихода односи се на обрачун амортизације
средстава финансираних из средстава донације.
Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена
код банке као и камате наплаћене у извршним поступцима.
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Остали приходи су реализовани у мањем износу од планираног износа и у највећем
делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години. У извештајном
периоду склопљени су споразуми о начину и динамици измирења обавеза (репрограм
дуга) по основу испостављених фактура за услуге ЈКП "Дубоко" Ужице са ЈКП
"Комуналац" Чачак, ЈКП "Комуналац" Лучани, ЈКП "Зелен" Ариље и Општина Косјерић.
Потписници споразума су се обавезали да поштују динамику рата из споразума и измирују
текуће фактуре за услугу у року од 60 дана. И поред наведених одредби неки од
потписника су своје обавезе у 2019. години измиривали са закашњењем.
Пословни расходи састоје се од трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова
производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова.
Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних
средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог
материјала, горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем
износу од планираних вредности. Набавке су реализиване по одобреним писаним
захтевима у моменту исказане потребе без ангажовања средстава у залихама.
Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за
рад Надзорног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за
дневнице на службеном путу такође су реализовани у оквиру планираних вредности. У
другој измени и допуни програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину, због
интензивније комуникације са надлежним министарствима и потенцијалним донаторима у
реализацији пројеката стабилизације и проширења тела депоније, даљег третмана отпада,
процедних вода, депонијског гаса и других активности, повећани су трошкови путарина.
Такође, уведена је и нова позиција трошкови смештаја на службеном путовању. Поменуте
измене су у програму пословања приказане у четвртом кварталу тако да је реализација
ових трошкова у оквиру планираног годишњег износа.
Реализација планираних трошкова производних услуга и нематеријални трошкови
остварена је у мањем износу од планираног јер је у највећој мери кроз поступке јавних
набавки уговорена нижа цена од планиране.
Трошкови амортизације обрачунати су у складу са законским прописима.
У извештајном периоду финансијски расходи су реализовани у мањем износу од
планираног и односе се на негативне курсне разлике на трансакцијама везаним за
реализацију пројекта SUBREC.
Остали расходи, који се највећим делом односе на отпис потраживања ненаплаћених
у року од 60 дана, реализовану су у мањем износу од планираног. Разлог мање реализације
ових трошкова је потписивање споразума о измирењу дуга и редовније плаћање доспелих
фактура. Исказани расход по овом основу односи се на ЈКП "Комуналца" Лучани у износу
од 1.051.751,63 динара и Парк природе "Мокра Гора" у износу од 215.045,04 динара.
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2. БИЛАНС СТАЊА
Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2019. до
31.12.2019. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 31.12.2019. године
у динарима
01.01.-31.12.2019.
Р.бр.

Позиција
План

I
1.
2.
3.

Укупна актива (1+2+3)
Уписани а неуплаћени капитал и стална
имовина (класа 0)
Залихе и стална средства намењена
продаји (класа 1)
Краткорочна потраживања, новчана
средства и активна временска ограничења
(класа 2)

II

Укупна пасива (1+2)

1.

Капитал (класа 3)

2.

Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна
временска разграничења (класа 4)

Реализација

Индекс
реализација
31.12.2019./план
31.12.2019.

1,935,433,000

1,487,843,688

77

1,863,932,000

1,271,560,642

68

2,850,000

46,509,731

1632

68,651,000

169,773,315

247

1,935,433,000

1,487,843,688

77

781,233,000

776,368,154

99

1,154,200,000

711,475,534

62

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина,
реализована је у мањем износу од планираног због кашњења у реализацији радова на
стабилизацији и проширењу тела депоније.
Залихе и стална средства намењена продаји реализовани су у већем износу од
планираног због нереализованих плаћених аванса извођачу радова на стабилизацији и
проширењу тела депоније.
Краткорочна потраживања и новчана средства су реализована у већем износу од
планираног због нереализованих планираних инвестиција. Поменута средства су орочена
код банке.
ЈКП "Дубоко" Ужице редовно одржава текућу ликвидност.
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3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и
активности финансирања у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године приказани су у
наредној табели.

Токови готовине за период од 01.01. до 31.12.2019. године
у динарима
01.01.-31.12.2019.
Р.бр.

План
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Индекс реализација
31.12.2019./план
31.12.2019.

Позиција
Приливи готовине из
пословних активности
Одливи готовине из пословних
активности
Приливи готовине из
активности инвестирања
Одливи готовине из активности
инвестирања
Приливи готовине из
активности финансирања
Одливи готовине из активности
финансирања
Готовина на крају обрачунског
периода

Реализација

321,496,000

240,856,726

75

254,388,000

202,716,954

80

0

0

0

333,134,000

11,335,546

3

256,816,000

46,590,000

18

0

0

0

15,000,000

108,619,935

724

Из извештаја о токовима готовина за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године се
може видети да је већина позиција реализована у оквиру планираних вредности.
Реализација планираних инвестиционих активности знатно одступа од планираних
због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.
Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планиране вредности. Од
укупног износа од 108.619.935 динара 82.000.000 динара се односи на орочена средства
код банке за планиране инвестиције које нису реализоване у 2018. и 2019. години.
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4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати у
периоду од 01.01. до 31.12.2019. години, приказани у наредној табели исказани су у складу
са важећим законским прописима и актима предузећа.

Трошкови запослених за период од 01.01. до 31.12.2019. године
у динарима
01.01.-31.12.2019.
Р.б.

Позиција
План

1.

Маса зарада бруто 2

2.

Накнаде по уговору о делу

3.
4.
5.

Накнаде по уговору о привременим
и повременим пословима
Накнаде члановима надзорног
одбора
Превоз запослених на посао и са
посла

Реализација

Индекс
реализација
31.12.2019./план
31.12.2019.

90,315,251

79,591,555

88

1,425,600

1,348,438

95

5,809,300

1,041,179

18

572,826

551,195

96

4,306,222

4,195,732

97

193,000

192,067

100

6.

Дневнице на службеном путу

7.

Накнаде трошкова на службеном
путу

60,000

56,183

94

8.

Смештај и исхрана на терену

60,000

21,559

36

9.

Јубиларне награде

213,164

120,490

57

10.

Отпремнине за одлазак у пензију
5,642,869

4,083,309

72

1,250,000

692,310

55

11.
12.

Помоћ радницима и породици
радника
Остале накнаде трошкова
запосленима и остали физичким
лицима
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5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 31.12.2019. године је 92
запослена од чега на неодређено време 76 запослених, а 16 запослених на одређено време.
Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до
престанка мандата. Четири запослена су засновала радни однос по основу замене
породиља. Зараде породиља не падају на терет трошкова предузећа.
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Цена депоновања, која је приказана у Обрасцу 4, није промењена је у односу на
цену у 2018. години и износи 2.292,00 динара. Примењује се од 01.01.2018. године.
Ценовници су доступни на интернет страни ЈКП "Дубоко" Ужице.
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2019. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за 2019. годину
приказан је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период од 01.01. до 31.12.2019. године
у динарима
01.01.-31.12.2019.
Р.б.

Позиција

План

Реализација

Индекс
реализација
31.12.2019./план
31.12.2019.

1.

Хуманитарне активности

148,500

58,000

39

2.

Репрезентација

180,000

137,352

76

3.

Реклама и пропаганда

1,282,750

458,442

36

Исказана средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним
медијима. Средства за хуманитарне активности детаљно су приказана у Обрасцу 6, који је
саставни део прописаних образаца и исплаћивана су на основу појединачних писаних
захтева.
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9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
У 2019. године реализована је набавка два кипер контејнера 2м3 за манипулацију
материјала у центру за селекцију. Вредност набавке износи 220.607 динара.
Извршена су и додатна улагања на два камионима Ивеко Стралис (нови
диференцијали и замена виталних делова мењача). Вредност ових улагања је 1.831.228
динара. Такође, на једном камиону Ивеко Тракер извршена је надоградња навлакача
контејнера са уградњом задњег роло стабилизатора (850мм, 13т). Са овом преправком
камион је оспосoбљен за превоз аброл контејнера и комуналног отпада са свих локација.
Вредност ових улагања је 1.990.000 динара.
Такође, извршено је додатно улагање у сепаратор ЕCS 1500 и рото сито у центру за
селекцију. Вредност ових улагања је 805.400 динара.
У извештајном периоду извршена је набавка цистерне запремине 7м3 за пражњење
лагуне са процедном водом која се сакупља из депоније. Вреднот ових улагања износи
2.950.000 динара. Такође, у овом периоду извршена је набавка путничног аутомобила чија
је вредност 2.712.820 динара.
Извршена је набавка рачунарске опреме у износу од 235.508 динара.
Урађена је студија претходне оправданости коришћења депонијског гаса за
производњу електричне енергије (397.000 динара) и пројекат за санацију крова управне
зграде (75.000 динара).
У овом периoду одржанo је више састанaка везано за наставак радова на Пројекту
стабилизације и проширења тела депоније. На састанку у ЕБРД-и уз присуство
представника банке, Надзора "ИГ" Бања Лука и ЈКП "Дубоко" Ужице разговарало се о
измени и допуни главног пројекта кроз пројекат за извођење и о могућности обезбеђења
додатних средстава за финансирање пројектантских услуга.
На састанцима у Министарству заштите животне средине, су дефинисане наредне
активности на реализацији овог пројекта у 2019. години и утврђен износ недостајућих
средстава од 980.000 евра за завршетак овог пројекта. Министарство ће кроз додатно
финансирање у 2020. години обезбедити недостајућа средства. Помоћник министра је
именован за подршку реализације пројекта испред Министарства.
ЈКП "Дубоко" Ужице се обратило Министарству заштите животне средине за
одобравање средстава за финансирање препројектовања пројекта проширења и
стабилизације тела депоније, измену Регионалног плана управљања отпадом, Пројекат
претоварне станице Чајетина, израду студије искоришћења депонијског гаса и израда
студије и пројектне документације за механичко биолошки третман отпада. Укупна
вредност тражених средстава износи 55.900.000 динара.
Министарство заштите животне средине је преко Града Ужица је уплатило средства
у износу од 31.000.000 динара за финансирање пројектно-техничке документације за фазу
два развоја регионалног система управљања отпадом - Израда постројења за третман
комуналног отпада.
У 2019. години за потребе реализације SUBREC пројекта, набављена је ИТ опрема
у вредности од 154.000 динара (два laptop рачунара). Такође, расписана је набавка и
спроведен поступак избора испоручиоца пресе за рециклажне материјале. Вредност
набавке износи 11.500.000 динара.
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10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.
11. НЕТО ГУБИТАК
У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 4.214.119
динара. Количине отпада као услов за фактурисање мање су од планираних, што је један
од разлога за исказивање пословног губитка.
На основу Члана 103. Статута Града Ужица Градско веће на седници одржаној дана
29.08.2018. године је донело Закључак број III 023-74-1/18 у коме се, између осталог,
налаже да се изврши анализа пословања ЈКП "Дубоко" Ужице од стране директора
предузећа, члана Градског већа за јавна предузећа, члана Градског већа за финансије и
начелника Градске управе за финансије и предложе мере за смањење губитка. У складу са
тим извршена је упоредна анализа финансијског и пословног резултата и предложен
списак мера за смањење губитка.
Једна од предложених мера је да се повећа цена за услугу депоновања отпада.
Садашња цена депоновања отпада на коју су оснивачи дали сагласност није довољна за
покриће оперативних трошкова пословања што директно има за последицу исказивање
губитка у пословним књигама предузећа.
Такође, једна од мера је да се размотрити могућност престанка умањења вредности
фактура за депоновање по основу примљеног примарно селектованог отпада или да се
смањи цена по којој се умањују фактуре. Досадашња пракса је показала да је значајно
промењена морфологија примарно селектованог отпада што има за последицу да су
издвојене количине секундарних сировина све мање.
Руководство предузећа, поступајући по препорукама Координационог тела, је
обавило разговоре са представницима седам од девет оснивача и постигло сагласност у
вези предложених мера о чему су сачињени записници. Са градом Чачком и општином
Бајина Башта није постигнут договор.
До коначне израде годишњег финансијског извештаја за 2019. годину очекују се
уплате неизмирених отписаних потраживања, која ће утицати на смањење исказаног
губитка.
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J K F I „Haui A O M " IloMcera

Bpoj:
lh':}[Z.
;^aTylv^: 13.62.2020. r o i i H u e
rio^Kera

Ha ocHOBy H j i a u a 22. c r a B 1. r a n K a 1. H 2. 3 a K 0 H a o jaBHHM npeaysehuivia („C.ii. r j i .

P C " , 5poj 15/2016) HJiana 39. craB 1. ranKa 20. OfljiyKe o ycK.ia^HBaH>y o c H H B a H K o r
a K x a JaBHor KOMyHajiHor n p e / i y s e h a „Haui / I O M " IIo^Kera („Cjiy5K6eHH . I H C T onuiTHHe
I l o J K e r a " , 6poj 9/16 H 2/18) H H J i a n a 40. cxaB 1. x a n K a 2. C x a T y r a J K I l „ H a u i ^ O M "

IIoMcera, 5poj 1033 on 27.04.2018. roflHHe, Ha;i3opHH o/iSop
pe;iOBHoj ce^HHUH oa 13.02.2020. ronuue, aoueo j e :

npe/iyseha

n a CBojoj

y C B A J A C E HporpaM nocjiOBaita npe^yaeha 3a 2020. r o ^ H H y .

06pa3;io^eH>e

HjiaHOBH HaA3opHor oA5opa npeayseha, HaKOH Kpahe AHCKycHJe, je^HorjiacHO cy aonem
OAJiyKy Aa ce ycBoJH flporpaM nocjioBafta npeAyseha 3a 2020. roAHHy.
Hajia^Kc ce B.A. AHpeKxopy npeAy3eha Aa ycBojeHH FlporpaM nocjioBaFta 3a 2020. roAHHy
AocxaBH CKyniuTHHH onuiTHHe D o K e r a Ha carjiacHocx a ycBajaite.
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1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
МИСИЈА
Обезбеђење квалитетне услуге у снабдевању питком водом, прикупљању и депоновању комуналног
отпада и осталих услуга из делатности предузећа, на задовољство корисника услуга. А све то
пратиће стручан и мотивисан кадар који ће стално радити на побољшању квалитета услуга и
процеса рада уз поштовање заштите на раду, заштите животне околине, а у складу са законским
регулативама.
ВИЗИЈА
Увођењем техничко-технолошких иновација и едукацијом људских ресурса, поштовањем принципа
економске одрживости, желимо да достигнемо одређени ниво у пружању комуналних услуга уз
очување и унапређење животне средине, на задовољство корисника услуга, локалне самоуправе и
запослених.
ЦИЉЕВИ:














Сарадња са локалном самоуправом и учешће у пројектима локалне самоуправе
Заштита здравља запослених и брига о животној средини
Проширење водоводне мреже на преостали део општине
Смањење губитака воде на дистрибутивној мрежи континуалном заменом дотрајалих цеви и
неисправних водоводних елемената
Побољшање ефикасности одржавања и отклањања кварова на водоводној мрежи
Ефикасно и темељно одржавање хигијене града и одвожење прикупљеног отпада на
трансфер станицу савременим возилима
Сарадња са Јавним предузећем за водоснабдевање „Рзав“ и Регионалним центром за за
управљање отпадом „Дубоко“
Квалитетније пружање осталих услуга ка крајњем кориснику (пијаце, погребне услуге,
одржавање гробља, паркирање)
Побољшање услуга у прихватилишту и повећана брига о животињама
Праћење и примена технолошких иновација кроз сталну едукацију и усавршавање
запослених
Јачање сарадње са комуналним предузећима у окружењу и успостављање прекограничне
сарадње
Ефикаснија наплата пружених услуга
Аплицирање за донације код наших министарстава и страних донатора.
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА
ЈКП „Наш Дом“ Пожега је самостална организациона, економска и пословна целина. Предузеће
своју делатност обавља преко организационих јединица које немају својство правног лица.
Предузеће обавља своје делатности у складу са важећим законским и подзаконским актима, у
складу са одлукама органа локалне самоуправе (Оснивача), као и у складу са одлукама органа
управљања предузећа.
Предузеће приликом обављања својих делатности поступа у складу са следећим актима:




























Закон о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 5/2015),
Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 15/2016),
Закон о комуналним делатностима („Сл. гл. РС“, број 104/2016),
Закон о раду („Сл. гл. РС“, број 13/2017),
Закон о парничном поступку („Сл. гл. РС“, број 55/14),
Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“, број 91/2015),
Закон о заштити од пожара („Сл. гл. РС“, број 20/2015),
Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гл. РС“, број 106/2015),
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гл. РС“, број 36/2010),
Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 68/2015),
Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, број 2830 од
12.10.2015. године,
Закон о општем управном поступку („Сл. гл. РС“, број 18/2016),
Закон о заштити потрошача („Сл. гл. РС“, број 6/2016),
Закон о заштити узбуњивача („Сл. гл. РС“, број 128/2014),
Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код
послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца
који има више од десет запослених („Сл. гл. РС“, број 49/2015),
Правилник о унутрашњем узбуњивању у ЈКП „Наш Дом“ Пожега од 02.07.2015. године,
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гл. РС“, број 9/2016),
Закон о прекршајима („Сл. гл. РС“, број 98/2016),
Закон о облигационим односима („Сл. гл. РС“, број 98/2016),
Закон о добробити животиња („Сл. гл. РС“, број 41/2009),
Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње
(„Сл. гл.РС“, број 19/12),
Одлука о збрињавању напуштених и изгубљених животиња, број 011-23/13,
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности („Сл. гл. РС“, број
36/2017),
Одлука о оснивању ЈКП „Наш Дом“ Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број
1/2013),
Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Наш Дом“ Пожега („Службени лист Општине
Пожега“, број 9/16),
Статут ЈКП „Наш Дом“ Пожега,
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
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Одлука о одржавању чистоће на подручију општине Пожега („Општински службени
гласник“, број 4/98),
Одлука о водоводу и канализацији („Општински службени гласник“, број 15/02),
Одлука о измени и допуни Одлуке о водоводу и канализацији („Општински службени
гласник“, број 8/97),
Одлука о сахрањивању у гробљима,
Одлука о пијачном реду од 25.02.2008. године,
Одлука о поверавању послова заштите животне средине и одржавања јавне хигијене ЈКП
„Наш Дом“ Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 1/16),
Одлука о усклађивању новчаних казни за прекршаје утврђене општинским одлукама
(„Службени лист Општине Пожега“, број 1/17),
Одлука о јавним паркиралиштима (Службени лист Општине Пожега, број 11/16),
Правилник о категоријама особа са инвалидитетом које могу бесплатно да користе посебно
обележена паркинг места на јавним паркиралиштима на територији Општине Пожега
(„Службени лист Општине Пожега“, број 3/17),

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места. У складу са Статутом ЈКП „Наш Дом“ Пожега и
Оснивачким актом органе предузећа чине:
1. Надзорни одбор,
Надзорни одбор има 3 (три) члана. Два члана Надзорног одбора су представници оснивача
(Стојадин Бојовић и Момир Вуковић), а један члан је представник предузећа (Јован Јовановић).
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач. Сви чланови Надзорног
одбора именовани су решењем Скупштине општине Пожега број 112-20/16 од 07.07.2016. године.
2. Директор,
Директора именује СО Пожега, са мандатом у трајању од 4 (четири) године.В.д.директор је Душан
Трифуновић који своје дужности обавља у складу са овлашћењима из Закона и Статута предузећа,
као и одлука Надзорног дбора и Оснивача, његово постављење је донето решењем Скупштине
општине Пожега 01 број 112-5/2020 од 05.02.2020. године.
Организација и систематизација радних места приказана је у доњој организационој шеми.
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Организациона шема и систематизација радних места урађена је на основу одлуке СО Пожега о
измени Одлуке о максималном броју запослених бр.011-6/17 од 09.03.2017. године којом је
прописан максимални број извршилаца на неодређено време од 118.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.
3.1.ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019.години
СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Служба за одржавање и употребу механизације
Током 2019.год. пређено је 270.000 км (планирано 300.000) и остварено 2.500 радних сати
(планирано 2.700) грађевинских радних машина, при чему је утрошено 80 т горива (дизел 77 т,
бензин 12 т, плин 1 т), (планирано 85т), као и резервних делова у вредности од 4,3 милиона динара
(планирано 5,122 милиона).
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У току 2019.године извршена је набавка једног возила за превоз живих животиња.
Служба паркинг сервиса
Делатност службе је одржавање, уређење, коришћење и наплата паркинга. То подразумева увођење
тарифно-зонског система наплате паркирања, организацију паркиралишта по зонама и намени,
њихово уређење, видљиво и прописано обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом,
а све у циљу бољег и квалитетнијег коришћења ове врсте услуга од стране грађана.
Током 2019.год. извршен је следећи обим услуга:
Р.Б.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

НАЗИВ УСЛУГЕ
Повлашћена станарска за црвену зону
Повлашћена станарска за плаву зону
Претплатна за физичка лица за црвену зону
Претплатна за физичка лица за плаву зону
Претплата за плаву зону радници ЈКП “Наш Дом“
СМС уплате
Издате дневне паркинг карте
Број сторнирних карти издатих у 2018. год. са
трошковима сторнирања
Број сторнирних карти издатих у 2018. год. без
трошковима сторнирања
Наплаћене дневне п. карти до 8 дана по издавању
Наплаћене дневне п. карте после осам дана
Продаја карата од стране контролора и дистибутера
Претплатна за правна лица за црвену зону
Претплатна за правна лица за плаву зону
Резервисана паркинг места на годишњем нивоу за
правна лица

Број
карата/*дин
80
1200
120
524
287
3600000*
6900
412
258
2856
720
200000*
120
70
2

3.2. СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
3.2.1. Служба за одржавање водовода и канализације
Служба за одржавање водоводне и канализационе мреже и дистрибуцију воде бави се поправком и
санацијом водоводних и канализационих цеви а самим тим и уредним снабдевањем грађана здравом
пијаћом водом као и несметаним одвођењем отпадних, односно употребљених вода.
Укупна дужина водоводне мреже за одржавање износи преко 1000 км, пречника од 20мм до 300мм,
а канализационе мреже преко 50 км, пречника од 100мм до 600мм.
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Запослени у овој служби редовно су обављали све интервенције на водоводној и канализационој
мрежи и били ангажовани преко целе године, било у редовно радно време, било као рад у дежурној
служби, суботом и недељом као и државним празницима, а све у циљу што квалитетнијег и
редовнијег снабдевања грађана водом. Снабдевање грађана водом било је редовно током целе
године. Током 2019. године извршени су следећи радови: поправка уличних цеви због пуцања,
поправка цеви због пуцања пре водомера, замена вентила пре водомера, замена водомера – град,
замена водомера – село, отпушавање канализације, монтажа нових прикључака, раздвајање воде по
захтеву грађана, замена вентила на уличној водоводној мрежи , чишћење сливника по потреби,
измештање водомера.

поправка уличних цеви
због пуцања

поправка цеви због
пуцања пре водомера
замена вентила пре
водомера
замена водомера – град

замена водомера – село

У 2019. години у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица, узето је око 600 узорка питке воде
и 12 узорака отпадне воде (три узорка квартално).
У 2019. години нису у потпуности остварена сва планирана инвестициона улагања, нпр. није
извршена замена једног броја вентила на главној водоводној мрежи у градском подручју.
3.2.2. Служба за даљински надзор и управљање
Бави се одржавањем објеката на систему за водоснабдевање општине Пожеге, којих у овом
тренутку има 55 и одржавањем свих објеката које поседује ЈКП у електричном смислу а којих има
40.
Укупан број пумпи за воду на водоводним објектима је 121. Поред тога четири пумпе су муљне и
раде на канализацијоној мрежи.
Од 55 објекта на систему за водоснабдевање, 49 резервоара је укључено у систем даљинског
надзора и управљања. У овом тренутку комплетни ормани напајања, аутоматике и даљинског
надзора су у исправном стању.
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Запослени у овој служби одржавали су све горе приказане објекте радом у две смене свих 365 дана
и коришћењем система за даљински надзор и управљање и успели су да обезбеде поуздано
снабдевање потрошача водом током целе године, изузумајући дане када је до нестанка воде дошло
услед нестанка електричне енергије или изненадног пуцања цевовода.
План за 2019. годину у потпуности је остварен када је у питању текуће одржавање и едукација
запослених кроз присуствовање семинарима и посете сајмовима.
Током 2019. године настављен је пројекат даљинског надзора и управљања водоводом.На једанаест
резервоара пуштена су у рад системи за даљинско управљање финансирани из средстава општинске
управе.
3.3 СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА
Процена остварења:
 на пословима чишћења јавних површина у 2019. години је 95%.
 на пословима прања јавних површина у 2019. години је 100 %.
 на уређењу јавних зелених површина у 2019. години је 85%
Ови послови су директно повезани са временским условима који су и диктирали проценат
остварења као и средства опредељена у буџету за ове намене.
Планирани послови на изношењу смећа, погребним услугама, пијачним услугама и зоо хигијени су
остварени у целости.

3.4. СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
У 2019.години планирани обим послова биће завршени у обавезујућим роковима везано за израду
периодичних извештаја и израде завршног рачуна. Планирње активности за измирење обавеза,
наплату потраживања и обезбеђење средстава за финансирање пословања обављене су на
задовољавајућем нивоу.

3.5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. И ТЕКСТУАЛНО
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА
У 2019.години укупни приходи биће остварени у износу од 329.392.000,00 динара.
Укупни расходи оствариће се у износу од 325.246.000,00 динара.
Нето добит биће остварена у износу од 4.146.000,00 динара.
Процењени приходи у односу на планиране биће остварени са 131,28%.
Процењени расходи у односу на планиране биће остварени са 131,45%.
Процењена нето добит у односу на планирану биће остварена са 119,24%
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4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2020.
4.1. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
4.1.1. Служба за одржавање и употребу механизације
На превозу смећа и грађевинским радовима предвиђено је да се пређе 310.000 км и оствари 2.800
мото часова грађевинских радних машина, при чему ће бити утрошено око 90 т горива.
За одржавање возног парка предвиђено је да се утроши 5.492.000,00 динара, од чега:
на текуће одржавање 860,000динара,
лимарско-браварски радови 885.000 динара,
сервисирање мотора и опреме 766,000 динара,
набавка пнеуматики 1.800.000 динара,
поправка коционих система 300.000 динара,
црева за прање и хидраулично пнеуматски системи 190.000 динара,
електро одржавање 405.000 динара,
зуби –раоник 286.000 динара.

-

У току 2020.год предвиђено је:
 наставак радова на изради изолације гаража 1.200.000 динара,
 наставак изградње дела настрешнице за смештај возног парка и грађевинског материјала
1.000.000 динара,
 асфалтирање дела саобраћајница гаража 1.600.000 динара,
 израда врата на постојећим објектима (1 ком). 200.000 динара.
У току 2020.год планира се набавка:
-

камион смећар од 12 м3 2 ком. 25.000.000. динара
лако теретно возило - фиат панда 5 ком. 1.800.000, динара,
лако теретно возило за превоз грађевинских машина. 2.500.000 динара,
пнеуматски чекић- пикамер 1 ком 300.000 динара.
пумпа за прање возила (под високим притиском). 150.000. динара

У току 2020.год планира се прковремени рад са машинама:
-

за потребе сектора градске хигијене и зеленила 1150h
за потребе сектора водовода и канализације 720h
у случају ванредних ситуација (чишћење снега, отклањање последица временских
непогода) 800h.
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4.1.2.Паркинг сервис
1. Даље проширивање сарадње са локалном управом, у циљу израде студије мирујућег
саобраћаја у Пожеги, који је у процесу израде;
2. Сарадња са органом Управе надлежном за послове саобраћаја;
3. Сарадња са полицијом у циљу међусобне размене информација и подизања нивоа
безбедности саобраћаја у Пожеги;
4. Свакодневна сарадња, оперативно-техничка, информациона са провајдером и усавр-шавање
опреме и програма (софтвера) за логистиччку подршку „Паркинг сервиса“;
5. Додатно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, где је то потребно, по
налогу Општинске управе;
6. Сарадња са ОУ, Одељењем за урбанизам и комуналне послове, у циљу дефинисања нових
локација за паркирање, као и одређивања локација паркиралишта за камионе и аутобусе;
7. Стално усавршавање људи запослених у паркингу, ради бољег праћења нових технологија у
систему коришћења и наплате паркирања;
8. Сарадња са другим фирмама које се баве пословима паркирања, у циљу размене искустава,
побољшања организације, као и отклањања евентуалних недостатака;
9. Стална сарадња са медијима у циљу што боље обавештености о томе шта ми радимо, као и
информисање корисника паркирања о насталим променама у погледу радног времена
паркиралишта и другим изменама, битним за кориснике паркирања.
План реализације за 2020.год
Р.Б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

НАЗИВ УСЛУГЕ
Повлашћена станарска за црвену зону
Повлашћена станарска за плаву зону
Претплатна за физичка лица за црвену зону
Претплатна за физичка лица за плаву зону
Претплата за плаву зону радници ЈКП „Наш Дом“
СМС уплате
Издате дневне паркинг карте
Продаја карата од стране контролора и дистибутера
Претплатна за правна лица за црвену зону
Претплатна за правна лица за плаву зону
Резервисана паркинг места на годишњем нивоу
правна лица
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У току 2020.год планира се:
-

обележавање паркинг места -500.000 дин

-

набавка саобраћајних знакова – 150.000 дин
11

Број
карата(*динара)
80
1.200
120
524
287
3.600.000*
6900
200.000*
120
70
2

-

набавка штампача блутут 3 ком – 200.000 дин

-

дигитални фотоапарат 6 ком – 60.000 дин

-

ПДА уређај (покет апарата) 2 ком – 440.000 дин

4.2. СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
4.2.1. Служба за одржавање водовода и канализације
Редовно одржавање водоводне и канализационе мреже вршиће се према годишњем и
месечном плану рада, а оно се састоји у: континуираној замени неисправних водомера на
целокупној водоводној мрежи, било да се ради о градском или сеоском подручју, замени
вентила на главној и секундарној водоводној мрежи, контрола водоводне арматуре у
шахтама на водоводној мрежи, ограђивање резервоара за воду, превентивно пропирање и
чишћење фекалне канализационе мреже, чишћење и отушавање сливника атмосферске
канализационе мреже, ..... , асистенција приликом узимања узорака питке и отпадне воде у
сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица.
Поред ових планских активности запослени у служби за оджавање водоводне и
канализационе мреже и дистрибуцију воде биће у приправности током целе године у
случајевима изненадних хаварија на водоводној и канализационој мрежи као и у случајевима
када дође до изненадног поремећаја у снабдевању грађана водом (пуцање главог цевовода,
смањена испорука воде од стране ЈП“Рзав“ и сл.). Такође планирамо реконструкцију
водоводне мреже у деловима града где буде рађена реконструкција улице.
За несметано обављање планских и хаваријских активности потребно је обезбедити
финансијска средства у износу од око 8.000.000 динара.
Планирана испорука вода у 2020. години је око 1.300.000 м³ за грађане, и око 300.000м³ за
привреду. У односу на ове количине воде процењене су и количине отпадне воде,
канализације, и то: за привреду око 200.000м³, а за грађене око 650.000м³.
У току 2019 године су завршени радови на изградњи цевовода у Каленићима, где су два
резервоара и Црпна станица у Засељу
Планирани пријем питке воде од ЈП“Рзав“ је око 2.800.000 м³.
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У 2020.години планирају се следећи радови финансирањем:
Средствима из општинског буџета
1.Израда пројектне документације за два резервоара на потезу Бакионица-Лорет, као и
наставак радова на изграњи и завршетку главног цевовода Бакионица- Лорет са потребним
прикључком струје и црпним станицама. Потребна средства за ове радове су око
15.000.000,00 динара.Очекује се учешће Републичке дирекције за воде у износу од 50%.
2.Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима: Лорет, Табановићи и
Папратиште. Планирана средства за ове радове су око 8.000.000,00 динара.
3. Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима: Средња Добриња,
Доња Добриња и Честобрадица. Потребна седства за ове радове су око 2.000.000,00 динара.
4. Завршетак инвестиције Реконструкције цевовода Милаве –Шеварице као и црпних
станица Адашевићи,Милаве и Шеварице.Реконструкција се изводи да би се обезбедила
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довољна количина воде за потребе фабрике муниције у Узићима.Средства пренета из буџета
за 2018. и 2019.годину. Потребна средства за ове раедове су око 2.500.000,00 динара.
5. Реконструкција цевовода Адашевићи-Милаве. Планирана средства за ове радове су
6.500.000,00 динара.
6. Наставак изградње водоводне мреже у Рупељеву (засеок Дрндаревићи). Планирана
средства су 1.000.000,00 динара
7. Израда техничке документације за издрадњу водоводне мреже у Засељу. Планирана
средства су око 500.000,00 динара.
8. Израда техничке документације за изградњу водоводне мреже у Јелен Долу и Тучкову.
Планирана средства су око 500.000,00 динара.
9. Наставак изградње водоводне мреже у Рупељеву (засеок Дрндаревићи). Планирана
средства су 1.000.000,00 динара
Средствима из Канцеларије за управљање јавним улагањима и из буџета Владе
Републике Србије
1. Завршетак прстена фи 300 кроз центар града, изградња цевовода у улици Југ Богдановој.
Планирана средств за ове радове су око 5.000.000,00 динара.
2. Изградња потисног и повратног цевовода водоводног система, од изворишта Скрапеж до
резервоара Лисиште. Планирана средства за ове радове су око 19.000.000,00 динара.
3. Израда техничке документације и извођење радова за канализацију испод трупа
железничке пруге код магацина Прехране. 10.000.000,00 динара.
4. Радови на изградњи и реконструкцији канализационе мреже у Расној у вредности
5.000.000,00 динара.
5. Израда пројектне документације и извођење радова по приоритетима из Студије процене
стања постојећег водоводног система насељеног места Пожега. Планирана средства су око
10.000.000,00 динара.
6. Израда пројектне документације и извођење радова по приоритетима из Студије процене
стања постојећег канализационог система насељеног места Пожега. Планирана средства су
око 10.000.000,00 динара.
Средствима из буџета ЈКП Наш Дом Пожега
1. Реконструкција канализационе мреже у Бакионичкој улици код огледала. Планирана
средства су око 500.000,00 динара.
2. Изградња водоводне мреже у Црквеној улици. Планирана средства су око 500.000,00
динара.
3. Изградња водоводне мреже у Светосавској улици. Планирана средства су око 500.000,00
динара.
4. Планирна је израда техничког решења та реконструкцију водоводне мреже у трећој зони у
Узићима у вредности од 500.000,00 динара, средства су обезбеђена из сопствених прихода.
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4.2.2. Служба за даљински надзор и управљање
Рад службе за даљински надзор и управљање вршиће се према годишњем, месечном и
недељном плану рада. Одржавање се састоји од праћења стања на резервоарима помоћу
система даљинског надзора и управљања, којим је до сада обухваћено 49 објеката са
пумпним станицама и планско обилажење резервоара према недељном плану рада и према
тренутним потребама, појави квара и слично.
За потребе одржавања планирамо средства у износу од 3.500.000 динара, за куповину
резервних делова.
Посебни пројекти и програми и инвестициона активност
Систем даљинског надзора и управљања водоводом је изузетно важан и неопходан за
поуздано и ефикасно одржавање стања на резервоарима и пумпним станицама на систему за
водоснабдевање општине Пожеге. Запослени у ЈКП „Наш дом“ током претходних фаза рада
на овом пројекту стекли су искуство и обучени су за рад у овом систему.
Такође планирамо да купимо две нове пумпе за воду и да их уградимо на резервоарима где
су већ постојеће пумпе у најлошијем стању и за то се планира 500.000,00 динара.
Ремонт постојећих пумпи, које су ослабиле у раду. За овакве послове предвиђамо око
3.000.000,00 динара.
Планира се санација постојећих резервоара, фарбање столарије, капије, уређење
затварачница у најлошијем стању, за то предвиђамо 1.000.000,00 динара и то за:
Главни градски резервоар-замена столарије, фасада.
Адашевићи, Милаве, Шеварице, П.Гроб- поправка ограде, замена столарије.
Секулића Шанац, Тешовићи-поправка ограде.
М. Село-постављање капије, санација ограде.
Здравчићи-на сва три објекта замена столарије и на трећем резервоару уградња прозора.
Обезбеђен је надзор на извођењу грађевинских радова на Систему водовода и канализације
општине Пожега.
Просечан Фонд часова за прековремени рад и рад за државне празнике планирати 450 сати за
сваки месец у 2020. години. Прековремени сати ће се углавном односити на рад радника,
шефова служби и руководиоца у радне и нерадне дане ван радног времена, као и за државне
и верске празнике. У ово се укључује и дежурство у трећој смени, по потреби и опису посла.
Едукација запослених
Као и у протеклој години, планира се посета Сајму технике у Београду и Сајму вода у
Београду, као и присуство семинарима које организују Министарства привреде, Инжењерска
комора и Стална коференција градова и општина.
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4.3. СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА
4.3.1. План рада служби комуналне хигијене,зеленила,гробља и пијаца
План и програм чишћења, метлања јавних површина и посипање соли
План и програм одржавања чистоће у граду подразумева радове током године по врсти посла.
1.Чишћење и метлање јавних површина у летњем периоду –од 01.априла до 15.новембра текуће
године.




Обухвата ручно чишћење са уклањањем папира, отпадака, самоникле траве, лишћа, лешева
животиња, пражњење корпи и др. Са одвозом на депонију.
Чишћење уређеног дела Бакионичког потока од талога, разног отпада, самоникле траве,
корова и др.
Одвоз смећа са јавних површина (пуни контејнери) по посебном распореду и налогу
комуналне инспекције.

 Преглед паноа и огласних табли са уклањањем старих објава, огласа, обавештења и сл., на
овим пословима треба предвидети 6 извршиоца и максимално ангажовање усисивача.
2 .Чишћење јавних површина у зимском периоду – од 15.новембра текуће године до
наредне године.


01.априла

Обухвата радове на ручном чишћењу лишћа, ризле, блата.

3 .Зимско одржавање саобраћајница, тротоара и пешачких зона – за период од 15.новембра текуће
године до 01. Априла наредне године- у радне и нерадне дане подразумева:




Покретање дежурних екипа у току радног времена од 6 – 22 сата.
Машинско чишће – култиватором и машином за чишћење снега са раоником.Треба
формирати три екипе у две смене – 6 извршиоца.
Ручно чишћење – прикупљање снега уз ивицу тротоара, уклањање снега са сливника,
чистити парковске клупе, жардињере…

4. Ручно или машински чишћење снега и одвоз ван града.
5. Посипање индустријске соли – на температури већој од -5С.
За извођење ове врсте посла потребна су 2 извршиоца. За свеукупан рад треба предвидети
пасивно дежурство од 6 – 22 сата.
Одржавање трга врши се третирањем течним калцијум-хлоридом. За предвиђену површину
из седмичног плана чишћења платоа трга и тротоара у пешачкој зони потребно је минимум 3000 л
течности калцијум – хлорида како би се спречило стварање леда.
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План и програм прања јавних површина
Прање се врши по месечном плану у периоду од 01.априла до 15.новембра текуће године, а
изузетно ван овог периода када дневна температута прелази 4 степена. Месечни план је сачињен
према природним падовима јавних површина, тако да се на подручју по седмичном плану чишћења
перу два пута месечно, а ван подручја чишћења једном месечно. Прање се врши ноћу према
месечном плану у периоду од 15.05. – 15.09. текуће године.
За извршење ових послова треба предвидети две екипе. Два возача цистерни, 4 перача и 2
извршиоца на чишћењу.
План и програм одржавања и уређења јавних зелених површина
Послови одржавања зелених површина обухватају: чишћење паркова, тргова, стаза и платоа,
површина под шибљем, кошење траве и корова, сејање траве и прихрањивање са заливањем
травњака, одржавање цветних површина, одржавање живе ограде и дрвећа, замена поломљених
садница, обнављање везива и кочића око младих стабала, орезивање дрвећа и нега украсног шибља,
чишћење обала корита потока од корова и др. До обнављања и подизања цветних и др. зелених
површина. За извршење ових послова потребно је осам извршиоца. У плану је обнављање ситне
механизације ( два тримера,косачица...,)
У следећим табелама је приказан план чишћења јавних површина, план прања и уређења јавних
зелених површина:

Сезонска
Р.бр радова
1.0

врста Месеци
количина

Укупно

Планирано
Чишћење јавних
површина
Извршено
%

м2

Планирано
Извршено
%

м2
м2

70000

70000

140000
0
0

Планирано

м2

500000

500000

1000000

Извршено
%

м2

Планирано

м2

Извршено
%
Планирано

м2

1.1
Скупљање снега
1.3
Машинско
чишћење снега
1.4
Утовар
снега
1.5

Први
Други
Трећи
Четврти
Ј.М. квартал квартал квартал квартал

и

1800000

3700000

3900000

2550000 11950000

м2

0
0

0
0
40000

20000

60000

1000000

0
0
2500000

овоз

м2

1500000
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Посипање соли
1.6
Набавка соли

Сезонска
Р.бр радова
Одвоз
(пражњење
2
контејнера)

3

4

5

6

7

Уклањање
животињских
лешева

Извршено
%
Планирано
Извршено
%

врста Месеци
количина
смећа

м2
кг.
кг.

Ј.М

15000

0
0
30000
0
0

15000

Први
Други
Трећи
Четврти
квартал квартал квартал квартал Укупно

Планирано
Извршено
%

ком
ком

130

300

250

250

950
0
0

Планирано
Извршено
%

ком
ком

5

5

5

5

20
0
0

м3
м3

30

40

25

20

115
0
0

ком
ком

200

50

50

200

500
0
0

ком
ком

20

50

50

30

150
0

ком
ком

33

50

50

33

166
0

Утовар
и
овоз
отпада
(дивља
депонија)
Планирано
Извршено
%
Пражњење
корпи
(елементарне
непогоде )
Планирано
Извршено
%
Монтажа-демонтажа
корпи+
материјал
(набавка)
Планирано
Извршено
%
Чишћење паноа и
огласних табли +
материјал
(набавка,одржавање) Планирано
Извршено
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Сезонска врста
Р.бр радова
1
Прање јавних
површина
2

3

4

Месеци
количина
Планирано
Извршено
%
Планирано

Чишћење
уз
прање
јавних
површина
самоникла
трава
Извршено
%
Планирано
Чишћење
и
пропирање
сливника
Извршено
%
Планирано
Чишћење дна
корита реке и
потока
Извршено
%

Ј.М.
м2

Први
Други
Трећи
Четврти
квартал квартал квартал квартал Укупно
470000 1100000 1275000
700000
3545000

м2
м2

5000

м2
ком

210

150000

150000

100000

80300

60300

35400

87

87

210

196000
0
594

30

0
0
80

ком
м3

10

м3

0
0
405000

30

10

0
0
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Сезонска
врста Месеци
Р.бр радова
количина
Чишћење паркова –
1
ручно
Планирано
Извршено
%
Чишћење
јавних
2
површина
Планирано
Извршено
%
Шибље-четинарегусте гране зими
2.1 сакупити и везати
Планирано
Извршено
%
Чишћење стаза +
2.2 материјал
Планирано
Извршено
%
Материјал
Чишћење травњака
2.3 грабуљањем
Планирано
Извршено
%

Ј.М
м2
м2

Први
Други
Трећи
Четврти
квартал квартал квартал квартал Укупно
105746

130500

140000

165000

м2
м2

541246
0
0
0
0
0

ком.
ком.

100

м2
м2

100

450

450

200
0
0
900
0
0

дин.
м2
м2

10000

20

5000

10000

25000
0
0

Р.бр Сезонска врста радова
1

Кошење
машински

Месеци
количина
Планирано
Извршено
%

2

3

Потсејавање траве

5

Планирано
Извршено
%

Укупно

Заливање трајница

7

Заливање
цвећа

8

Заливање ружа

м2
м2

85000

75000 40000

200000
0
0

м2
м2

100000

140000 40000

280000
0
0

300

300
0
0

м2
м2

6000

6000
0
0

м2
м2

15000

35000

Планирано
Извршено
%

м2
м2

100

100

200
0

Планирано
Извршено
%
Планирано
Извршено
%

м2
м2

1200

2500

м2
м2

1000

1000

4300
0
0
2000
0
0

м2
м2

70

80

150
0
0

м2
м2

50

200

250
0
0

Прихрањивање
травњака,+
материјал,
набавка
Планирано
Извршено
%
Заливање травњака
Планирано

6

10

Четврти
квартал

м2
м2

Извршено
%

9

Трећи
квартал

паркова

Кошење и крчење путног
земљишта
и
шума
Борићи
Планирано
Извршено
%

4

Ј.М.

Први
Други
квартал квартал

50000
0

сезонског

Окопавање
трајница,
заштита, + материјал
Планирано
Извршено
%
Окопавање
сезонског
цвећа,
заштита,
+
материјал
Планирано
Извршено
%
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11

12

13

14

15

16

17

18

Окопавање
орезивање

ружа

Садња, попуна трајница,
заштита + материјал
Планирано
Извршено
%
Садња попуна сезонског
цвећа,
заштита
+
материјал
Планирано
Извршено
%
Садња попуна ружа,
заштита + материјал
Планирано
Извршено
%
Жива ограда, орезивање

20

21

Планирано
Извршено
%

Жива ограда, окопавање,
прихрана, заштита +
материјал
Планирано
Извршено
%
Жива ограда, садња,
попуна,
прихрана,
заштита + материјал
Планирано
Извршено
%
Дрворед
Планирано
уклањање кор.изб.
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Планирано
Извршено
%

Извршено
%

Дрворед, резање грана
које ниско падају
Планирано
Извршено
%
Дрворед,
формирање
круне
Планирано
Извршено
%
Материјал
Дрворед, прореда круне

Планирано

м2
м2

277

400

550

ком
м2

277 1504
0
0
104 104
0
0

м2
м2

65

м2
м2

50

м1
м1

200

м2
м2

150

ком.
ком.

10

ком.

1300

35 100
0
0
50
0
0
200 400
0
0

150

300
0

10
0
1800

ком.

610 3710
0
0

ком.
ком.

115

150

ком.
ком.

100

100

200
0
0

30

20

50

100

365
0
0

дин.
ком.
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Извршено
%
Материјал
22

23

24

25

26

27

28

29

30

Дрворед,
тотално
орезивање грана
Планирано
Извршено
%
Материјал
Дрворед,
уклањање
стабала и корена
Планирано
Извршено
%
Дрворед, садња садница
+ материјал
Планирано
Извршено
%
Дрворе, обнављање вези
и кончића + материјал
Планирано
Извршено
%
Материјал
Шибље-четинари,
орезивање
Планирано
Извршено
%
Материјал
Шибље-четинари,
окопавање,
прихрана,
заштита + материјал
Планирано
Извршено
%
Шибље-четинари, садња,
попуна + материјал
Планирано
Извршено
%
Чишћење, кошење и
крчење крила корита
потока
Планирано
Извршено
%
Чишћење, кошење и
крчење обала потока и
отвореног
канала
киш.канал.
Планирано
Извршено

ком.

0
0
0
по
налогу
0
0
0

дин.
ком.
ком.
дин.
ком.
ком.

7

5

ком.
ком.

15 15
0
0

ком.
ком.

10

10

ком.
ком.

50

м2
м2

200

10

10 40
0
0

150 200
0
0

50

ком.
ком.

м2
м2

12
0
0

50 300
0

50 50
0

600

м2
м2
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300

600

300 1800
0
0

3000

2000

1000 6000
0

%
Износ
31

32

33

34

35

36

37

38

39

Чишћење, кошење и
крчење косина уз стазе
Планирано
Извршено
%
Чишћење, кошење и
крчење косина уз риголе Планирано
Извршено
%
Поправка клупа, замена
летви + материјала
Планирано
Извршено
%
Одржавање
клупа,
бојење летви + материјал Планирано
Извршено
%
Одржавање
дрвених
елемената
на
Тргу,
фар.дрвених
облога,
фар.оградице,амфитеат.и
павиљ,променаду.
Планирано
Извршено
%
Поправка
дрвених
елемената на амфитеатру
и павиљону
Планирано
Извршено
%
Материјал
Одржавање жардињера +
материјал
Планирано
Извршено
%
Одржавање
справ,
љуљашке, клацкалице,
бојење металних носача
+ материјал
Планирано
Извршено
%
Справе, замена седишта
на љуљ. И клац. +
материјал
Планирано
Извршено

0
дин.
м2
м2

2500

2500

500 5500
0
0

230

230

230 920
0
0

4

4

ком.
ком.

110

110

м2
м2

556

м2
м2

ком.
ком.

230

4

220
0
0

556
0
0

по
налогу

м2
м2

2 14
0
0

по
налогу
0
0

м2
м2

50

50

100
0

м1
м1

60

50

110
0

по
налогу
0

ком.
ком.
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40

41

42

43

%
Справе, замена ланаца на
љуљ. + материјал
Планирано
Извршено
%
Чишћење дна корита
реке и потока
Планирано
Извршено
%
Износ
Утовар и овоз отпада –
дивља дедпонија
Планирано
Извршено
%
Монтажа
демонтажа
корпи за отпадке +
материјал
Планирано
Извршено
%

0
по
налогу
0
0

ком.
ком.

м3
м3

10

10

10 30
0
0

м3
м3

10

20

10

20 60
0
0

ком.
ком.

15

15

15

15 60
0
0

дин.

План и програм изношења смећа
Комплетан град је покривен услугом одношења смећа, док је сеоско подручје делимично
покривено.
Процена је да се годишње сакупи око 6.500 тона смећа.
Комунално намерава да и даље проширује услуге изношења смећа и на приградска села уз
одговарајућу измену Општинске одлуке или Уговор са месним заједницама.
У 2020.години очекујемо реализацију пројекта примарне сепарације отпада. Примарном
сепарацијом отпада смањила би се количина депонованог отпада, повећала количина секундарних
сировина и повећала се свест становништва о питањима животне средине.
За набавку опреме за одлагање,сакупљање и транспорт код увођења примарне сепарације општина
Пожега треба да учествује у финансирању са додатних 15% у односу на средства добијена кроз
имплементациони план, односно треба да обезбеди додатних 26.724,43 еура по задњим
информацијама, а коначан износ биће утврђен потписивањем уговора између општине Пожега и
Министарства за заштиту животне средине Републике Србије
Повећање обима посла захтева и повећање броја извршиоца (мин. два извршиоца). На овим
пословима треба ангажовати укупно 12 извршиоца.
У 2020. години планирамо уређење и ограђивање простора око претоварне рампе .
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Очекујемо почетак изградње трансфер станице од стране ЈП “ Дубоко “ Ужице,
Ново градско гробље
На новом градском гробљу у 2020 години планира се :





Израда нових гроних места –око 30 гробница са пратећим тротоарима
Ограђивање доњег дела гробља као и наставак засађивања четинара око гробља-односи се
око парцеле 1 и 2
Асфалтирање дела пута у новом гробљу
Уградња комора

Планира се и редовно сахрањивање на гробљу као и одржавање истог.
Старо градско гробље
На старом градском гробљу у Пожеги у 2020. год. планира се засађивање-обнова четинара . У
склопу ових активности планира се у сарадњи са Општинском управом Општине Пожега да се
санира део гробља – косина према потоку , пошто постоји могућност појаве клизишта на том
делу.Такође у плану је и израда потпорног зида до новијег дела гробља, и уређење простора-платоа
на уласку у гробље у складу са решењем урбанизма.. Поред ових активности радиће се на редовном
одржавању гробља као и сахрањивању само у постојеће гробнице, јер нових гробних места нема.
Сточна пијаца
На сточној пијаци планира се садња дрвореда –топола и заграђивање доњег дела пијаца .
У плану је и реконструкција постојеће просторије за вагу, као и куповина дигиталних вага.
Зелена пијаца
На зеленој пијаци планира се асфалтирање другог дела зелене пијаце, као и изградња просторија на
улазу у пијац у склопу које ће бити вага за мерење свих производа који улазе у пијац, што ће
побољшати контролу промета робе на истој.
У 2020. години планирана је израда 15 наменских тезги за продају цвећа.
У плану је реконструкција просторије за продају млечних производа и набавка расхладних уређаја.
Реконструкцијом би се уградио под (у складу са свим стандардима за овај тип просторије), спустили
плафони, заменила столарија, и поставила спољна изолација .У.следећој табели приказан је план
рада за 2020. годину у делу службе погребне и пијачне услуге
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Р.бр.

Врста радова

Месец и
количина

I

II

III

IV

Укупно

1

Ново гробље

Планирано

0

10

10

10

30

М. Брдo израда
гробница

2

Старо гробље
израда гробница

Извршено
%

Планирано

10

Извршено
%

-реконструкција3

Закуп тезги на
зеленој пијаци

Планирано

30

30

15

15

Извршено
%

4

Робна пијаца

Планирано
Извршено
%

4.3.2 План рада службе зоо хигијене за 2020.
Служба зоохигијене планира у 2020-ој години продужење уговора са општинама и учествовање на
тендерима за пружање услуга другим Општинама. Обезбедити што квалитетнију опрему за хватање
паса луталица. У плану је и завршити грађевинске радове на објекту који је
озидан(омалтерисати,окречити боксеве и ставити масну фарбу до 1м висине).
Велики проблем прави изливање фекалија из септичке јаме која се налази у кругу прихватилишта па
би било неопходно обезбедити пумпу са сецкалицом и уградити је.
Спровођењем свих ових мера обезбедило би се да животиње буду квалитетно збринуте, а
истовремено ће на хуман начин бити решен један од великих проблема у урбаној средини.
Табеларни приказ рада службе зоо хигијене за 2020
У плану је и замена металне столарије на канцеларијским просторијама.
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Број
ухваћених
паса

План за
2020.

Први
квартал

Други
квартал

Трећи
квартал

Четврти
квартал

1000

100

400

400

100

Већи део послова ових служби у директној је повезаности са временским условима и др. факторима
на које ми не можемо да да утичемо (кол. отпада,захтеви странки,пружање погребних услугапродавница,превоз,сахране...)Из тих разлога не можемо дати прецизан број прековремених сати. Он
се може кретати у границама од 250-500 сати месечно.
У време државних празника ангажује се већи број извршилаца на пословима хигијене, изношења
смећа,пијачних и погребних услуга, зоо хигијене. У зависности у ком периоду је празник, ангажује
се орјентационо 15-30 извршиоца по дану.

4.4 СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
4.4.1. Служба за опште послове
Служба за опште послове обавља свакодневно и по потреби следеће послове:
-

Прати законске прописе,
Припрема и обрађује акте предузећа,
Заступа предузећа пред судовима и органима управе,
Даје правна мишљења и тумачења у вези рада предузећа директору, органима управљања и
запосленима,
Саставља уговоре у којима као уговорна страна учествује предузеће,
Обавља послове наплате потраживања путем утужења код надлежних судова,
Обавља кадровске послове,
Учествује у раду Надзорног одбора,
Спроводи послове јавних набавки,
Обавља дактилографске послове и послове одржавања хигијене у просторијама предузећа.

4.4.2 Служба за рачуноводство економске послове обавља ће следеће послове:








Организацију посла у књиговодству
Вођење прописаних пословних књига за предузеће
Саставља аналитички контни план
Благовремено евидентирање свих пословних промена
Израду завршног рачуна, а по потреби израду периодичних обрачуна
Измирење обавеза према повериоцима и друштвеној заједници
Усаглашавање стања обавеза и потраживања са повериоцима и дужницима
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Организоваће редовне и ванредне пописе у предузећу
Благовремено обезбеђује потребне податке за израду извештаја о пословању
Организује и обавља благајничко пословање
Врши обрачун и исплату личних примања
Фактурисање и обрачун ПДВ-а
Израда годишњих и периодичних финансијских планова и финансијских извештаја
Набавке свих потребних средстав а за рад предузећа у складу са законом о јавним набавкама

4.5.2. Служба за обрачун и наплату потраживања обављаће следеће послове:












Месечно очитавање водомера на сеоском и градском водоводу
Премеравање површина простора код корисника везано за услуге изношења смећа
Разношење рачуна за извршене комуналне услуге грађанима и правним лицима
Наплата доспелих потраживања за комуналне услуге
Наплата пијачарине на зеленој и сточној пијаци
Решава рекламације по основу извршених комуналних услуга
Прати кретање цена и израду калкулација за формирање цена комуналних услуга
Обезбеђење финансијских средстава потребних за нормалан рад предузећа
Планира се много већа ангажованост на наплати потраживања од корисника комуналних
услуга, тако што ће се константно вршити искључења са водоводне мреже и утужења код
надлежних судова за сва потраживања која нису измирена у року од 60 дана од дана настанка
дужничко поверилачких односа.
Неопходно је извршити пријем једног правника у радни однос ради константног утуживања
правних и физичких лица која не измирују своје обавезе за извршене комуналне услуге.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПОЗИЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ
На основу Закона о јавним предузећима о обављању делатности од општег интереса, о локалној
самоуправи, Закону о раду, Уредбе о зарадама у јавним предузећима и овлашћења у организацији
рада предузећа, директор предузећа доноси Финансијски план за 2020. годину који чини саставни
део Програма рада за 2020. годину.
Полазна основа за израду финансијског плана за 2020. годину је процена прихода и расхода за 2019.
годину, план физичког обима комуналних услуга и цена за набавку добара и услуга за обављање
комуналних делатности.
Влада својим одлукама и уредбама није замрзла повећање цена комуналних услуга већ је остављено
Оснивачу Јавног предузећа да на основу реалних услова рада у којима предузеће послује даје
сагласност на цене које се предлажу, а из разлога да би предузеће могло да извршава обавезе за које
је основано.
Финансијски план је урађен на основу:
 Предпоставки пројектованог раста потрошачких цена и раста цена добара и услуга
 Закона о исплати средстава за зараде и друга давања запосленим у јавним предузећима
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 ЈКП “ Наш дом “ своју делатност финансираће 100% из сопствених прихода.
Планом и програмом пословања у 2020. години, планирано је:




Остварење укупних прихода у износу од 305.794. динара
Остварење укупних расхода у износу од 302.488. динара
Остварење нето добити у износу од 2.818. динара

Са оставреним добитцима из предходних година који закључно са 31.12.2018.године износе 40.467
хиљада динара извршити покриће губитака из 2004.,2005. И 2006.године у укупном износу од
35.775.хиљада динара. Остатак добитака из предходних година у износу од 4.692 хиљада динара као
и остварене добитке из 2019. и 2020.године искористити за набавку опреме и механизације за
потребе предузећа.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА
- у хиљадама динараРедни ВРСТА ПРИХОДА
број

1.1.1.1.1.1.1.1.31.3.2020. 30.6.2020. 30.9.2020. 31.12.2020.

I

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

380

760

1.140

1

Прих. од продаје робе на домаћем
тржисту

80

160

240

2

Прих. од продаје робе на малопродавница пог.опреме

300

600

900

1200

II

Приходи од продаје производа и
услуга

61.712.

135.905.

216.105.

285.160.

3

Прих. од продаје воде – правна лица

5.500.

11.600.

19.100.

25.600.

4

Прих. од продаје воде-грађани

14.400.

30.160.

48.800.

63.600.

5

Прих. од канализације-правна лица

900.

1.930.

3.300.

4.400.

6

Прих. од канализације-грађани

1.900.

4.200.

6.500.

8.400.

7

Остали прих. од водовода

5.200.

16.200.

30.400.

41.800.

8

Приходи од фекалне цистерне

650

1.300.

1.950

2.600

9

Приходи од изношења смећа-правна
лица

7.850.

15.700.

23.550

31.400

10

Приходи од изношења смећа-грађани

10.550

21.100.

31.650.

42.200

30

1.520
320

11

Приходи од паркинг сервиса

12

2.700.

5.400.

8.100.

10.800

Приходи од грађевинске делатности

100

200

300

400

13

Приходи од прања улица и тротоара

930

4.450

8.680.

10.800

14

Приходи од чишћења улица и јавних
површина

7.170.

10.580

13.850

16.800

15

Приходи од одржавања зелених
површина

360

2.300.

4.250.

4.600

16

Приходи од кошења путног земљ.

2.500.

2.500

5.000

17

Приходи од закупа простора и тезгизелена пијаца

460

1.050.

1.650

2.200

18

Приходи од закупа простора и тезги –
робна пијаца

115

230

345

460

19

Приходи од наплате пијачних услуга сточна пијаца

2

5

25

40

20

Приходи од погребних услуга - превоз

1.000

1.900

2.900

3.800

21

Приходи од погребних услуга – закуп
и одржавање

525

1.050

1.575

2.100

22

Приходи од закупа простора за дане
вашара

50

180

360

23

Приходи од услуга прихватилишта за
псе

1.400

4.000

6.500

7.800

III

Други пословни приходи

2.565.

5.130.

7.695.

10.290.

24

Остали пословни приходи - ДДОР

40

80

120

190

25

Приходи од тужби – судски трошкови

25

50

75

100

26

Приходи за предујмове извршитеља

2.500

5.000

7.500

10.000

IV

Финансијски приходи

1.855

3.710

5.565

7.420

26

Приходи од камата – правни субјекти

450

900

1.350

1.800

31

27

Приходи од камата – грађани

1.400

2.800

4.200

5.600

28

Приходи од затезних камата

5

10

15

20

V

Остали приходи

51.

102.

153.

804.

29

Приходи од накнаде штета

25

50

75

100

30

Наплаћени трошкови спорова

25

50

75

100

31

Остали непоменути приходи

1

2

3

4

VI

Приходи од усклађивања вредности
остале имовине
УКУПНИ ПРИХОДИ
(I+II+III+IV+V+VI)

600.
66.563.

145.607.

230.658.

305.794.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА
-у хиљадама динараРед.

1.1.1.1.31.3.2020. 30.6.2020.

1.1.30.9.2020.

1.1.31.12.2020.

број В РС Т А Р А С Х О Д А
I

Набавна вредност продате робе

220

440

660

880

1

Набавна вредност продате робепродавница погребне опреме

220

440

660

880

II

Трошкови материјала

10.320.

17.850.

26.900.

34.150.

2

Трошкови материјала за израду

4.600.

7.600.

10.600.

12.600.

3

Трошкови канцеларијског материјала

150

300

450

600

4

Трошкови осталог материјала

150.

350.

550.

650.

5

Трошкови ауто гума

100

200

300

400

6

Трошкови горива и енергије

2.400

4.500

7.400

9.700.

7

Трошкови горива и мазива – машине

2.500.

4.500

7.000.

9.400.

8

Трошкови отписа алата и ситног
инвентара

200

400

600

800

35.233.

70.217.

105.200.

140.124.

III

Трошкови зарада и накнада зарада

32

9
10
11
12
13
14
15

Трошкови зарада и накнада зарада –
нето
Трошкови пореза на зараде – на терет
запослених
Трошкови доприноса на зараде – на
терет запослених
Трошкови пореза и доприноса на
зараде
Трошкови накнада члановима
Надзорног одбора

62.061.

82.748.

4.537.

7.371.

9.825.

10.963.

16.443.

21.927.

9.532.

14.298.

19.064.

285

427

570

80

120

150

2.100.

3.150.

4.200.

250

500

500

300

300

300

200

200

200

20.687.
2.295.
5.481.
4.766.
142

Накнада трошкова запослених на
службеном путу - дневнице
Накнада трошкова превоза на рад и са
рада

41.374.

40
1.050.

16

Отпремнине запосленим за одлазак у
пензију

17

Јубиларне награде

18

Остала лична примања – новогодишњи
пакетићи

200

19

Солидарна помоћ запосленима

110

220

330

440.

IV

Трошкови производних услуга

12.700.

35.680.

65.930.

88.440.

20

Трошкови услуга – вода „ Рзав „

7.390.

15.060.

24.800.

32.000.

21

Трошкови на изради учинака

150

300

450

600

22

Трошкови на изради учинака Општина
Пожега

10.000.

25.000.

35.000.

23

Трошкови ПТТ услуга

290

580

870

1.160.

24

Трошкови услуга одржавања

600

1.200.

1.800.

2.400

25

Трошкови огласа

40

80

120

160

26

Трошкови рекламе и пропаганде

15

30

45

60

27

Остали производни трошкови зоохигијена

2.000.

3.200.

4.200.

300

1.000.

28

Трошкови услуга заштите на раду

60

120

180

240

29

Трошкови баждарења водомера

50

100

150

200

33

30
31
32

Трошкови осталих производних услуга
– брза пошта
Трошкови одлагања отпадаДубоко“

30

45

60

6.000.

9.000.

12.000.

180

270

360

15

„
3.000.

Трошкови осталих производних услуга
– Паркинг сервис

90

V

Трошкови амортизације

2.700

5.400

8.100

10.800

VI

Не материјални трошкови

4.363.

8.821.

12.859.

17.044.

33

Трошкови здравствених услуга

50

100

150

200

34

Трпшкови адвокатских услуга

2.500

5.000.

7.500.

10.000.

35

Трошкови стручног образовања и
усавршавања

20

30

40

10

Трошкови претплате на службене
новине

100

150

200

50

37

Трошкови рачуноводствене ревизије

30

250

38

Остале непроизводне услуге

650

1.300

2.000

2.600

39

Трошкови репрезентације

110

125

140

152

40

Трошкови премија осигурања

300

600

900

1.200

41

Трошкови платног промета

135

270

405

540

42

Остали трошкови платног промета

3

6

9

12

43

Трошкови чланарина

75

150

225

300

44

Трошкови регистрације моторних
возила

100

150

200

50

Трошкови накнада за коришћење
водног добра

600

900

1.200

300

46

Комунална такса за фирму

23

46

69

92

47

Трошкови ПДВ-а

2

4

6

8

48

Остали нематеријални трошкови

50

100

150

200

49

Таксе, судски трошкови и трошкови
вештачења

50

75

100

25

VII

Финансијски расходи

240

481

721

962

50

Расходи камата по краткорочним и
дугорочним кредитима

147

220

294

73

36

45

34

Расходи камата по финансијском
лизингу

15

52

Затезне камате

150

53

Расходи по основу ефеката валутне
клаузуле

1

Остали разни финансијски расходи

51

54

VIII Остали расходи

30

45

60

300

450

600

2

3

4

1

2

3

4

147

294

441

588

200

300

400

50

75

100

30

45

60

10

15

20

4

6

8

3.000.

6.200.

9.500.

515

548

498

142.183.

227.011.

302.488.

Расходи по основу директних отписа
потраживања

100

56

Расходи по основу спорова

25

57

Казне за привредне преступе и
прекршаје

15

Расходи по основу накнаде штете по
тужбама

5

59

Остали непоменути расходи

2

IX

Расходи по основу обезвређења
имовине

X

Порески расход периода

55

58

УКУПНИ РАСХОДИ
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)

96
65.923.

Делатност предузећа финансира се 100% од остварених сопствених прихода, остварених од продаје
воде, изношења смећа, одржавања јавне хигијене, зоо хигијене, пијачних услуга, погребних услуга и
услуга паркинг сервиса.
Сопствени приходи довољни су за обављање делатности предузећа одржавање механизације,
грађевинских објеката, опреме, водоводне и канализационе мреже, али су недовољне за
инвестициона улагања, за обнављање застарелих водоводних и канализационих мрежа.
Планирани приходи у износу од 305.794.000,00 динара утврђени су на основу плана физичког обима
посла у 2020. години и пројекције финансијских и осталих прихода
Приходи од дистрибуције воде, одвођења отпадних вода и осталих прихода од водовода и
канализације планирани су у износу од 146.400.000,00 динара. Приходи од изношења смећа,
одржавања јавне хигијене , зеленила и кошења путног земљишта планирани су у износу од
110.800.000,00 динара.
Приходи од закупа простора, зелене, робне, сточне пијаце и закупа простора за дане вашара
планирани су у износу од 3.060.000,00 динара.
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Приходи од погребних услуга, закупа и одржавања гробних места планирани су у износу од
5.900.000,00 динара.
Приходи од услуга прихватилишта за псе и мачке луталице планирани су у износу од 7.800.000,00
динара.
Приходи од паркинг сервиса планирани су у износу од 10.800.000,00 динара.
Приходи од продаје робе планирани су у износу од 1.520.000,00 динара.
Остали пословни приходи планирани су у износу од 11.094.000,00 динара.
Финансијски и остали приходи планирани су у износу од 7.420.000,00 динара.
Приходи од усклађивања остале имовине планирани су у износу од 600.000,00 динара.
Приходи од грађевинске делатности планирани су у износу од 400.000,00 динара.
Укупни расходи пословања предузећа у износу од 302.488.000,00 динара планирани су на основу
потребног обезбеђења пословања предузећа.
Трошкови набавке робе за продавницу погребне опреме планирани су у износу од 880.000,00
динара.
Трошкови материјала планирани су у износу од 34.150.000,00 динара од чега су највећи трошкови
горива, мазива и енергије.
Укупни трошкови зарада, накнада зарада и трошкови по закону о привременом смањењу зарада
износе 140.124.000,00 динара.
Највећи део наведених трошкова односи се на зараде запослених који су планирани у износу од
133.563.828,00 динара.
Трошкови производних услуга планирани су у износу од 88.440.000,00 динара од којих су највећи
трошкови преузимања воде од ЈП „ Рзав „ у износу од 32.000.000,00 динара и обавезе према
регионалној депонији „ Дубоко“ за одлагање отпада у износу од 12.000.000,00 динара.
Трошкови на изради водоводних мрежа за рачун општине Пожега у износу од 35.000.000,00 динара.
Планирани трошкови амортизације износе 10.800.000,00 динара.
Планирани нематеријални трошкови износе 17.044.000,00 динара.
Финансијски расходи планирани су у износу од 962.000,00 динара.
Остали расходи планирани су у износу од 588.000,00 динара.
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Расходи по основу обезвређења имовине планирани су у износу од 9.500.000,00 динара.
Нето добит планирана је у износу од 2.818.000,00 динара, иста ће се искористити за улагања у
опрему и механизацију.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
У складу са фискалном политиком Владе РС обрачун исплате зарада вршиће се применом
минималне цене рада за најједноставнији рад у износу од 172,54 динар по часу. У току 2020. године
за издатке и накнаде члановима Надзорног одбора планирана је накнада у нето износу од 10.000,00
нето за један месец по члану. Правилником о систематизацији радних места за оптималан рад
предузећа утврђена је запосленост за 116 непосредних извршиоца у сталном радном односу.
Планом за 2020. годину утврђена је запосленост за 127 извршиоца и то 116 извршилаца у сталном
радном односу и 11 извршилаца на одређено време.
Програмом пословања запосленост у 2020. години планирана је на основу одлуке СО Пожега о
максималном броју запослених бр.011-6/17 од 09.03.2017. године.
Циљ запошљавања радника на одређено време је целокупно извршење послова, планираних
Програмом пословања за 2020. годину.
Планиране зараде вршиће се из сопствених прихода.
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
Планом пословања за 2020. годину предвиђено је инвестирање у основна средства:
1. Два камиона смећара у износу од 25.000.000,00 динара
2. Теренско возило за превоз грађевинских машина у износу од 2.500.000,00 динара
3. Пет лаких теретних возила Фијат Панда у износу 1.800.000,00 динара
4. Изолација гаража у износу од 1.200.000,00 динара
5. Израда врата гаража у износу од 200.000,00 динара
6. Асфалтирање саобраћајница у износу од 1.600.000,00 динара
7. Израда надстрешнице у износу од 1.000.000,00 динара
8. Пнеуматски чекић-Пикамер у износу од 300.000,00 динара
9. Пумпа за прање возила у износу од 150.000,00 динара
10. Две пумпе за воду у износу од 500.000,00 динара
Финансијска средства за инвестиције обезбедила би се из сопствених прихода или обезбеђењем
дугорочног кредита или финансијског лизинга.
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8. ЗАДУЖЕНОСТ
Планирана делатност као и набавка добара и услуга за испуњење плана пословања у 2020. години
вршиће се из сопствених прихода.
Планирана је:Задуженост дугорочним кредитом у износу од 30.000.000,00 динара за инвестициона
улагања, као и задужење краткорочним кредитом у износу од 5.000.000,00 динара у случају
поремећене ликвидности предузећа.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Планом и програмом предузећа за 2020. годину предвиђено је 155.324.000.00 динара за набавку
добара, радова и услуга за обављање делатности и то:

















Набавка роба за продају у износу од 1.056.000,00 динара
Набавка материјала за израду у износу од 14.600.000,00 динара
Остали материјални трошкови у износу од 780.000,00 динара
Набавка канцеларијског материјала у износу од 600.000,00 динара
Набавка ауто гума у износу од 720.000,00 динара
Набавка електричне енергије у износу од 11.640.000,00 динара
Набавка горива и мазива у износу од 11.280.000,00 динара
Набавка воде од „ Рзав“ Ариље у износу одм 35.200.000,00 динара
Услуге баждарења водомера у износу од 260.000,00 динара
Услуга одлагања отпада код ЈП „ Дубоко“ у износу од 13.200.000,00 динара
Услуге паркинг сервиса у износу од 432.000,00 динара
ПТТ услуге у износу од 1.392.000,00 динара
Нематеријалне услуге у износу од 6.180.000,00 динара
Остале производне услуге у износу од 4.224.000,00 динара
Остале непроизводне услуге 20.010.000,00 динара
Објекти и опрема у износу од 33.750.000,00 динара

10. ЦЕНЕ
Цене комуналних услуга формирају се на бази планираних расхода за 2020.годину.
Цене услуга ЈКП ``Наш Дом`` утврђује Надзорни одбор, а сагласност даје скупштина Општине
Пожега.
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Цене воде и изношења смећа нису економске већ социјалне категорије. У структури цена није
заступљена развојна компонента и компонента инвестиционог одржавања, као и економски
принципи формирања цене, већ социјална компонента у складу са куповном моћи потрошача.
Имајући све ово у виду јасно је да су средства од дистрибуирања воде и изношења смећа недовољна
за текуће одржавање, улагање у опрему и реконструкцију застареле водоводне и канализационе
мреже у граду, као и депоновања смећа на регионалну депонију “ Дубоко “.
Потребно је да Општина као оснивач у складу са својим законским овлашћењима и интересима
свих грађана Општине Пожега у наредном периоду издвоји део средстава у виду условљених
донација. На овај начин обезбедио би се део недостајућих средстава за набавку опреме и
реконструкцију дела застарелих водоводних и канализационих мрежа.
Да би предузеће у свом пословању остварило позитивнији финансијски резултат, цене по којима
ЈКП ``Наш Дом`` фактурише комуналне услуге морају бити економске. Основицу за утврђивање
истих чине стварне цене коштања и то:



Цена коштања м3 воде по калкулацији на основу планираних за 2020.годину износи 80,79
дин./м3
Цена коштања изношења и одлагања смећа на регионалну депонију “ Дубоко “ по м2 по
калкулацији на основу планираних расхода за 2020. годину износи 13,72 дин/м2.

ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У 2020. ГОДИНИ
Цена у дин. по
јединици мере
Врста производа и услуга

Индекс
дец.тек.год./
дец.пред. год.

Повећања смањења
јан.-дец.
текуће год.
у%

XII
2019.

I – XII
2020.

Домаћинства

60,00

60,00

100

0

Установе

68,39

68,39

100

0

Привредна пред.

108,83

108,83

100

0

СТР,СУР,СТКР и др.

108,83

108,83

100

0

Фарме

71,07

71,07

100

0

165,38

165,38

100

0

Утрошена вода (м3)

Утрошена вода преко
лимита
Домаћинства - село
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Канализација – 25% од
цене воде (м3)
Домаћинства

15,00

15,00

100

0

Установе

17,09

17,09

100

0

Привредна предузећа

27,20

27,20

100

0

СТР, СУР, СТКР и др.

27,20

27,20

100

0

Домаћинства

10,86

10,86

100

0

Установе

17,48

17,48

100

0

Привредна предузећа

21,74

21,74

100

0

СТР,СУР,СТКР и др.
паушал до 50 м2

1.466,00

1.466,00

100

0

СЗР до 50 м2 - паушал

1.047.

1.047.

100

0

Остале делатности –
паушал

745,00

745,00

100

0

СТР,СУР,СТКР и др.
преко 50м2 по м2

16,47

16,47

100

0

Изгр.бет.оквир за једно
гроб.место

42.977,01

42.977,01

100

0

Изгр.бет.оквири за два
гроб. места

50.138,07

50.138,07

100

0

Изгр.бет.оквири за три
гроб. места

57.302,32

57.302,32

100

0

Изгр.бет.оквири за једно
гроб.место

48.768,48

48.768,48

100

0

Изгр.бет.оквири за два
гроб.места

56.082,90

56.082,90

100

0

Изгр.бет.оквири за три
гроб.места

63.398,38

63.398,38

100

0

252,00

252,00

100

0

Изношење смећа (м2)

Погребне услуге – старо
гробље

Погребне услуге – ново
гробље

Закуп зем.по једном
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гроб.месту годишње
Одржав. гробља по једном
гроб.месту годишње

504,00

504,00

100

0

Паркинг карта – I ЗОНА

35,00

35,00

100

0

Паркинг карта – II ЗОНА

25,00

25,00

100

0

Дневна паркинг карта - II
ЗОНА

100,00

100,00

100

0

Услуге паркирања

Цене су без ПДВ-а , осим услуга паркирања у којима је садржан ПДВ.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Планирање активности прате одређени ризици који могу пореметити остварење планираних
задатака који су постављени програмом пословања за 2020 годину.
Уредна испорука воде за пиће зависи од хидрометеоролошких услова у летњем пеериоду због малог
водостаја у реци Рзав и због могућих хаварија на магистралном цевоводу. У оваквим условима
забрањује се ненаменско трошење воде.
Да би се поштовале обавезе према добављачима, институцијама државе, финансијским
организацијама и запосленим наплата потраживањ из редовног пословања мора бити преко 95%.
У случају угрожене ликвидности користити поступак принудне наплате као крајњу меру која се
мора користити.
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12. ПРИЛОЗИ
1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године - процена
2. Биланс успеха у периоду од 01.01. - 31.12.2019. године - процена
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2019. године
4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5. Биланс стања у периоду од 01.01.2020. - 31.12.2020. године – план
6. Биланс успеха 01.01.2020.-31.12.2020.године-план
7. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године - план
8. Субвенције за 2020. годину
9. Трошкови запослених за 2020. годину
10. Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019.
11. Квалификациона и старосна структура запослених
12. Динамика запошљавања
13. Исплаћена маса за зараде за 2019.годину-Бруто1, маса за зараде за 2020.годину Бруто1, маса
за зараде за 2020.годину Бруто2
14. План обрачуна и исплате зарада у 2020.години
15. Распон исплаћених и планираних зарада
16. Накнаде Надзорног одбора
17. Накнаде Комисије за ревизију
18. Кредитна задуженост
19. Планирана финансијска средства за набавку добара радова и услуга
20. План инвестициј
21. Средства за посебне намене
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Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.
у 000 динара

Група рачуна, рачун

0
1
010 и део 019
011, 012 и део 019
013 и део 019
014 и део 019
015 и део 019
016 и део 019
2
020, 021 и део 029
022 и део 029
023 и део 029
024 и део 029
025 и део 029
026 и део 029
027 и део 029
028 и део 029
3
030, 031 и део 039
032 и део 039
037 и део 039
038 и део 039
04. осим 047
040 и део 049
041 и део 049
042 и део 049
део 043, део 044 и
деодео
049044 и
део 043,
део 049
део 045 и део 049
део 045 и део 049
046 и део 049
048 и део 049
5
050 и део 059
051 и део 059
052 и део 059
053 и део 059
054 и део 059
055 и део 059
056 и део 059

ПОЗИЦИЈА

АКТИВА
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
(0004+0005+0006+0007+0008+0009)
1. Улагања у развој
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке,
софтвер и остала права
3. Гудвил
4. Остала нематеријална имовина
5. Нематеријална имовина у припреми
6. Аванси за нематеријалну имовину
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011
+ 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)
1. Земљиште
2. Грађевински објекти
3. Постројења и опрема
4. Инвестиционе некретнине
5. Остале некретнине, постројења и опрема
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и
опреми
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 +
0023)
1. Шуме и вишегодишњи засади
2. Основно стадо
3. Биолошка средства у припреми
4. Аванси за биолошка средства
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 +
0033)
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и
заједничким
подухватима
3.
Учешћа у капиталу
осталих правних лица и друге
хартије
од вредности
расположиве
продају правним
4.
Дугорочни
пласмани
матичним изазависним
лицима
5.
Дугорочни пласмани осталим повезаним правним
лицима
6. Дугорочни пласмани у земљи
7. Дугорочни пласмани у иностранству
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа
9. Остали дугорочни финансијски пласмани
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 +
0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица
2. Потраживања од осталих повезаних лица
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском
лизингу
5. Потраживања по основу јемства
6. Спорна и сумњива потраживања
7. Остала дугорочна потраживања

АОП

План
31.12.2019.

0001
0002 151.150.
0003
82.
0004
0005
53.
0006
0007
29.
0008
0009

Реализација
(процена)
31.12.2019.

65.641.
26.
4.
22.

0010 151.219.

65.615.

0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023

1.675.
45.500.
66.439.

1.675.
43.329.
20.526.

105.
37.500.

85.

0024

199.

0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033

199.

0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 +
0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)
Класа 1
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)
10
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар
11
2. Недовршена производња и недовршене услуге
12
3. Готови производи
13
4. Роба
14
5. Стална средства намењена продаји
15
6. Плаћени аванси за залихе и услуге
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 +
0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)
200 и део 209
1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица
2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна
201 и део 209
лица
202 и део 209
3. Купци у земљи – остала повезана правна лица
203 и део 209
4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица
204 и део 209
5. Купци у земљи
205 и део 209
6. Купци у иностранству
206 и део 209
7. Остала потраживања по основу продаје
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
21
ПОСЛОВА
22
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
236
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС
УСПЕХА
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
23 осим 236 и 237
(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)
1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна
230 и део 239
правна
лица
2.
Краткорочни
кредити и пласмани – остала повезана
231 и део 239
правна лица
232 и део 239
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи
233 и део 239
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству
234, 235, 238 и део
5.
Остали краткорочни финансијски пласмани
239
24
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
27
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
28 осим 288
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА
(0001 + 0002 + 0042 + 0043)
88
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415
– 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 –
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 +
30
0407 + 0408 + 0409 + 0410)
300
1. Акцијски капитал
301
2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу
302
3. Улози
303
4. Државни капитал
304
5. Друштвени капитал
305
6. Задружни удели
306
7. Емисиона премија
309
8. Остали основни капитал
31
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
047 и 237
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
288

0042

1.793.

1.789.

0043

58.500.

67.852.

0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050

3.700.
3.500.

3.929.
3.471.

200.

153.

0051

51.000.

59.392.

0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060

51.000.

53.392.

300.

1.075.

305.

0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068 3.500.
0069
0070
0071 211.793.
0072 1.500.

135.282.
1.377.

0401

78.274.

85.295.

0402

40.800.

40.682.

40.682.

40.682.

0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412

198.

2.000.
1.456.

IV. РЕЗЕРВЕ
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ
330
РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ
33 осим 330
КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ
РЕЗУЛТАТА
(потражна салда
рачуна
33 осим
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ
ГУБИЦИ
ПОгрупе
ОСНОВУ
33 осим 330
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ
КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ
34
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)
340
1. Нераспоређени добитак ранијих година
341
2. Нераспоређени добитак текуће године
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ
35
X. ГУБИТАК (0422 + 0423)
350
1. Губитак ранијих година
351
2. Губитак текуће године
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425
+ 0432)
X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428
40
+ 0429 + 0430 + 0431)
400
1. Резервисања за трошкове у гарантном року
2. Резервисања за трошкове обнављања природних
401
богатстава
403
3. Резервисања за трошкове реструктурирања
404
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
405
5. Резервисања за трошкове судских спорова
402 и 409
6. Остала дугорочна резервисања
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436
41
+ 0437 + 0438 + 0439 + 0440)
410
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал
411
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима
412
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у
413
периоду дужем од годину дана
414
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи
415
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству
416
7. Обавезе по основу финансијског лизинга
419
8. Остале дугорочне обавезе
498
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 +
42 до 49 (осим 498)
0459 + 0460 + 0461 + 0462)
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444
42
+ 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних
420
лица
2.
Краткорочни кредити од осталих повезаних правних
421
лица
422
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи
423
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава
427
обустављеног пословања намењених продаји
424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе
430
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 +
43 осим 430
0455 + 0456 + 0457 + 0458)
431
1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи
32

0413
0414

0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0422
0423
0424

37.394.
33.734.
3.660.

44.613.
40.467.
4.146.

9.749.

2.607.

9.749.

2.607.

9.056.

1.806.

693.

801.

0425
0426
0427
0428
0429
0430
0431
0432
0433
0434
0435
0436
0437
0438
0439
0440
0441

0442 123.770.

47.380.

0443

1.360.

5.282.

720.

5.000.

0449
0450

640.

282.
1.636.

0451

18.530.

20.758.

0444
0445
0446
0447
0448

0452

432
433
434
435
436
439
44, 45 и 46
47
48
49 осим 498

89

2. Добављачи – матична и зависна правна лица у
иностранству
3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи
4. Добављачи – остала повезана правна лица у
иностранству
5. Добављачи у земљи
6. Добављачи у иностранству
7. Остале обавезе из пословања
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ
ВРЕДНОСТ
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И
ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 +
0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 –
0402)
≥ 0 = (0441
+ 0424 (0424
+ 0442+–0442
0071)
0 + 0401 –
Ђ. УКУПНА
ПАСИВА
+≥
0441
0463) ≥ 0
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0453
0454
0455
0456
0457
0458
0459
0460

18.500.

20.293.

30.
10.490.
1.100.

465.
15.291.
3.461.

0461

350.

952.

0462

91.940.

0463
0464 211.793.
0465 1.500.

135.282.
1.377.

Прилог 1a

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.
у 000 динара

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

Реализација
План
(процена)
AOП
01.0101.0131.12.2019.
31.12.2019.

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 до 65,
осим 62 и А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 +
63
1017)

603

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 +
1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

1007

605

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

1008

60
600
601
602

64

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И
УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним
и зависним правним лицима на домаћем тржишту
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним
и зависним правним лицима на иностраном тржишту
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном тржишту
5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на
иностраном тржишту
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

61
610
611
612
613
614
615

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

244.000.

315.655.

1.400.

1.125.

1.400.

1.125.

241.854.

314.380.

241.854.

314.380.

750.

150.

1001
1002
1003
1004
1005
1006

1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 +
50 до 55, 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+
62 и 63 1029) ≥ 0
50
62
630

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И
РОБЕ
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

631
51 осим
513
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
513
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ
52
53
540
541 до
549
55

1018

227.030.

307.499.

1019

1.010.

830.

9.760.

13.070.

20.000.

18.800.

128.107.

120.236.

47.755.
12.600.

131.015.
10.650.

1020
1021
1022
1023
1024

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1025
1026
1027

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0

1029

7.798.

12.898.

1030

16.974.

8.156.

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0

1031

6.840.

7.540.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039)
66, осим I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ
662, 663 и ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
664
(1034 + 1035 + 1036 + 1037)
1. Финансијски приходи од матичних и зависних
660
правних лица
2. Финансијски приходи од осталих повезаних
661
правних лица
66

1032

40.
1033
1034
1035

665

3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата

1036

669

4. Остали финансијски приходи

1037

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
663 и 664 (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
56

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)

40.
6.800.

7.540.

1.095.

880.

1039
1040

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
56, осим ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
562, 563 и ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
564
1045)
1. Финансијски расходи из односа са матичним и
560
зависним правним лицима
2. Финансијски расходи из односа са осталим
561
повезаним правним лицима
3. Расходи од учешћа у губитку придружених
565
правних лица и заједничких подухвата
566 и 569 4. Остали финансијски расходи

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ
562
ЛИЦИМА)
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
563 и 564 (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)
Ж.
ГУБИТАКОД
ИЗУСКЛАЂИВАЊА
ФИНАНСИРАЊА
(1040 – 1032)
З. ПРИХОДИ
ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
683 и 685 ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1.
1041
1042
1043
1044

1046

1048

878.

5.

1.

5.745.

6.660.

16.400.

14.750.

50.

6.197.

2.230.

1.230.

4.139.

5.033.

1049
1050

1051

67 и 68,
осим 683
и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 –
1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 –
1052)

1.090.

1047

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
583 и 585 ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

57 и 58,
осим 583
и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1.

1045

1053

1054

1055

69-59

59-69

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055
+ 1056 – 1057)

1058

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054
+ 1057 – 1056)

1059

4.139.

5.033.

662.

887.

3.477.

4.146.

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
721

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

723

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 +
1062 - 1063)
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 –
1062 + 1063)
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији

1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1071

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године
у 000 динара

Износ
ПОЗИЦИЈА

АОП

План 2019

Реализација (процена)
2019.

1

2

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

3001

310.200.

383.700.

1. Продаја и примљени аванси

3002

245.600.

371.900.

2. Примљене камате из пословних активности

3003

6.800.

7.540.

3. Остали приливи из редовног пословања

3004

57.800.

4.260.

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)

3005

307.066.

376.410.

1. Исплате добављачима и дати аванси

3006

85.938.

184.800.

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3007

128.107.

120.236.

3. Плаћене камате

3008

1.090.

879.

4. Порез на добитак

3009

662.

887.

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

3010

91.269.

69.608.

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)

3011

3.134.

7.290.

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)

3012

27.300.

8.900.

27.300.

8.900.

27.300.

8.900.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

3013

1. Продаја акција и удела (нето приливи)
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

3014

4. Примљене камате из активности инвестирања

3017

5. Примљене дивиденде

3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи)
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

3020

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)

3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)

3024

3015
3016

3021
3022

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

3025

1. Увећање основног капитала

3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

3028

4. Остале дугорочне обавезе

3029

5. Остале краткорочне обавезе

3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

3031

1. Откуп сопствених акција и удела

3032

2. Дугорочни кредити (одливи)

3033

3. Краткорочни кредити (одливи)

3034

5.000.

5.000.

2.734.

3.211.

2.422.

2.974.

4. Остале обавезе (одливи)

3035

5. Финансијски лизинг

3036

6. Исплаћене дивиденде

3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)

3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)

3039

2.734.

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)

3040

310.200.

388.700.

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)

3041

309.800.

388.521.

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)

3042

400.

179.

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)

3043

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3044

3.100.

1.821.

3.500.

2.000.

312.

237.
1.789.

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 +
3044 + 3045 – 3046)

3047

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
у 000 дин

Укупни капитал

2017. година

2018. година

2019. година

2020. година )

План

76.163.

78.268.

78.274.

87.323.

Реализација

74.614.

81.149.

85.295.

2.04

3.68

8.96

8.75%

5.10%

%одступање реализације од плана
%одступање рализације у односу на
реализацију предходне године

у 000 дин

Укупна имовина

2017. година )

2018. година

2019. година

2020. година

План

140.056.

139.274.

211.793.

131.310.

Реализација

167.846.

188.808.

135.281.

19.84

35.56

36.13

12.48%

28.35%

%одступање реализације од плана
%одступање рализације у односу на
реализацију предходне године

у 000 дин

Пословни приходи
План
Реализација
%одступање реализације од плана

2017. година

2018 година

2019. година

2020. година

288.554.
231.585.
19.75

230.720.
227.017.
1.61

244.004.
315.655.
29.36

292.770.

1.98%

39.04%

%одступање рализације у односу на
реализацију предходне године

у 000 дин

Пословни расходи
План
Реализација
%одступање реализације од плана

2017. година
265.543.
203.112.

2018. година
221.053.
207.188.

2019. година
227.030.
307.499.

23.52

6.28

35.44

2.00%

48.41%

%одступање рализације у односу на
реализацију предходне године

2020. година
288.158.

у 000 дин

Пословни резултат
План
Реализација
%одступање реализације од плана
%одступање рализације у односу на
реализацију предходне године

2017. година
23.011.

2018. година
9.667.

2019. година
16.974.

28.473.

19.829.

8.156.

23.73

104.12

51.96

30.36%

58.87%

2020. година
4.612.

у 000 дин

Нето резултат

2017. година

2018. година

2019. година

2020. година

План

1.808.

1.326.

3.477.

2.028.

Реализација

7.477.

6.734.

4.146.

%одступање реализације од плана
%одступање рализације у односу на
реализацију предходне године

413.55

507.84

19.24

9.94%

38.44%

2017. година

2018. година

2019. година

2020. година

План

127

127

127

127.

Реализација

123

123

124

%одступање реализације од плана

3.15

3.15

2.37

0.00%

0.81%

Број запослених на дан 31.12.

%одступање рализације у односу на
реализацију предходне године

у динарима

Просечна нето зарада

2017. година

2018. година

2019. година

2020. година

План

39.837.

39.601.

44.793.

49.166.

Реализација

36.630.

39.030.

44.550.

8.06

1.45

0.55

6.55%

14.14%

2017. година

2018. година

2019. година

2020. година

План

9.900.

20.500.

5.500.

8.750.

Реализација

36.769.

31.707.

3.865.

%одступање реализације од плана

371.40

54.66

29.73

2017. година
Реализација

2018. година
Реализација

29.841.
0.04
0.1

16.582.
0.03
0.08

17.834.
0.03
0.05

14.140.
0.02
0.02

293.756.

294.986.

383.700.

390.200.

1.21
0.71
46.13

1.32
0.59
48.47

0.61
1.43
38.09

0.5
1.72
49.31

%одступање реализације од плана
%одступање рализације у односу на
реализацију предходне године

Инвестиције

%одступање рализације у односу на
реализацију предходне године

EBITDA
ROA
ROE
Оперативни новчани ток
Дуг/капитал
Ликвидност
% зарада у пословним приходима

2019. година
Реализација
(процена)

2020. година
План

Стање на дан
31.12.2017.

Стање на дан
31.12.2018.

Стање на дан
31.12.2019.

План на дан
31.12.2020.

5.530.

7.608.

5.000.

30.000.

5.530.

7.608.

5.000.

30.000.

2017. година

2018. година

2019. година

2020. година
План

1.595.
1.533.
1.533.

260
250
250

План

1.595.

260

Укупни приходи из буџета /Пренето
Реализовано

1.533.

250

1.533.

250

Кредитно задужење без гаранције државе
Кредитно задужење са гаранцијом државе
Укупно кредитно задужење

Субвенције /

План
Пренето
Реализовано
План

Остали приходи из буџета / Пренетио
Реализовано

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020.
у 000 динара

Група рачуна,
рачун
1

ПОЗИЦИЈА

АОП

2

3

План 31.03.2020. План 30.06.2020. План 30.09.2020. План 31.12.2020.
4

5

6

7

65.851.
26

70.716.
26

75.526.
26

72.171.
26

4

4

4

4

22

22

22

22

65.825.
1.675.
43.329.
20.466.

70.690.
1.675.
45.520.
23.410.

75.500.
1.675.
47.350.
26.390.

72.145.
1.675.
46.640.
23.750.

85

85

85

80

0024

199.

199.

199.

199.

0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033

199.

199.

199.

199.

АКТИВА
0

1
010 и део 019
011, 012 и део 019
013 и део 019
014 и део 019
015 и део 019
016 и део 019
2
020, 021 и део 029
022 и део 029
023 и део 029
024 и део 029
025 и део 029
026 и део 029
027 и део 029
028 и део 029
3
030, 031 и део 039
032 и део 039
037 и део 039
038 и део 039

04. осим 047

040 и део 049
041 и део 049
042 и део 049
део 043, део 044 и
део 049
део 043, део 044 и
део 049
део 045 и део 049
део 045 и део 049
046 и део 049
048 и део 049
5
050 и део 059
051 и део 059
052 и део 059
053 и део 059
054 и део 059
055 и део 059
056 и део 059

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)

0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
(0004+0005+0006+0007+0008+0009)
1. Улагања у развој
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке,
софтвер и остала права
3. Гудвил
4. Остала нематеријална имовина
5. Нематеријална имовина у припреми
6. Аванси за нематеријалну имовину
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА
(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 +
1. Земљиште
2. Грађевински објекти
3. Постројења и опрема
4. Инвестиционе некретнине
5. Остале некретнине, постројења и опрема
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и
опреми
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 +
0023)
1. Шуме и вишегодишњи засади
2. Основно стадо
3. Биолошка средства у припреми
4. Аванси за биолошка средства
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032
+ 0033)
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и
заједничким
подухватима
3. Учешћа у капиталу
осталих правних лица и друге
хартије
од
вредности
расположиве
продају правним
4. Дугорочни пласмани
матичним изазависним
лицима
5.
Дугорочни пласмани осталим повезаним правним
лицима
6. Дугорочни пласмани у земљи
7. Дугорочни пласмани у иностранству
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа
9. Остали дугорочни финансијски пласмани

0019
0020
0021
0022
0023

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 +
0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

0034

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица
2. Потраживања од осталих повезаних лица
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит
4. Потраживања за продају по уговорима о
финансијском лизингу
5. Потраживања по основу јемства
6. Спорна и сумњива потраживања
7. Остала дугорочна потраживања

0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0042

1.789.

1.789.

1.789.

1.789.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 +
0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

0043

60.258.

60.050.

59.050.

57.350.

Класа 1

I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)

0044

3.950.

3.950.

3.950.

3.950.

10

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар
2. Недовршена производња и недовршене услуге
3. Готови производи
4. Роба
5. Стална средства намењена продаји
6. Плаћени аванси за залихе и услуге

0045
0046
0047
0048
0049
0050

3.800.

3.800.

3.800.

3.800.

150

150

150

150

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052
+ 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

0051

51.808.

50.500.

49.400.

48.500.

51.808.

50.500.

49.400.

48.500.

1.000.

1.000.

1.000.

1.000.

288

11
12
13
14
15

200 и део 209
201 и део 209
202 и део 209
203 и део 209
204 и део 209
205 и део 209
206 и део 209
21

22

236

23 осим 236 и 237

230 и део 239

231 и део 239

1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица
2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна
лица
3. Купци у земљи – остала повезана правна лица
4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица
5. Купци у земљи
6. Купци у иностранству
7. Остала потраживања по основу продаје
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА

0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

0060

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС
УСПЕХА
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)
1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и
зависна правна лица
2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана
правна лица

0059

0061
0062
0063
0064

232 и део 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0065

233 и део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0066

5. Остали краткорочни финансијски пласмани
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0067
0068

2.100.

2.200.

2.300.

2.400.

0069

1.400.

2.400.

2.400.

1.500.

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0070

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА
(0001 + 0002 + 0042 + 0043)

0071

127.898.

132.555.

136.365.

131.310.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0072

1.450.

1.450.

1.450.

1.450.

0401

85.849.

88.204.

88.394.

88.113.

0402

40.682.

40.682.

40.682.

40.682.

234, 235, 238 и део
239
24
27
28 осим 288

88

ПАСИВА
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 +
0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 –
0441 – 0442)
30
300
301

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406
+ 0407 + 0408 + 0409 + 0410)
1. Акцијски капитал
2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу

0403
0404

309

3. Улози
4. Државни капитал
5. Друштвени капитал
6. Задружни удели
7. Емисиона премија
8. Остали основни капитал

0405
0406
0407
0408
0409
0410

31

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0411

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0412

IV. РЕЗЕРВЕ
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ
РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ
ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА,
ПОСТРОЈЕЊА
И
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ
ДОБИЦИ
ПО ОСНОВУ
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ
КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ
РЕЗУЛТАТА
(потражна салда
рачуна
33 осим
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ
ГУБИЦИ
ПОгрупе
ОСНОВУ
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ
КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ
РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)

0413

302
303
304
305
306

047 и 237
32
330

33 осим 330

33 осим 330

34
340
341

35
350
351

40

400
401
403
404
405
402 и 409

40.682.

40.682.

40.682.

40.682.

0417

45.167.

47.522.

47.712.

47.431.

1. Нераспоређени добитак ранијих година
2. Нераспоређени добитак текуће године

0418
0419

44.613.
554

44.613.
2.909.

44.613.
3.099.

44.613.
2.818.

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

0420

X. ГУБИТАК (0422 + 0423)
1. Губитак ранијих година
2. Губитак текуће године
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
(0425 + 0432)

0421
0422
0423
1.996.

6.546.

11.076.

10.606.

1.996.

6.546.

11.076.

10.606.

1.446.

6.086.

10.726.

10.366.

550.

460.

350.

240.

0414
0415

0416

0424

X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 +
0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

1. Резервисања за трошкове у гарантном року
2. Резервисања за трошкове обнављања природних
богатстава
3. Резервисања за трошкове реструктурирања
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције
запослених
5. Резервисања за трошкове судских спорова
6. Остала дугорочна резервисања

0426
0427
0428
0429
0430
0431

419

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 +
0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал
2. Обавезе према матичним и зависним правним
лицима
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у
периоду дужем од годину дана
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству
7. Обавезе по основу финансијског лизинга
8. Остале дугорочне обавезе

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0441

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 +
0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442

40.053.

37.805.

36.895.

32.951.

0443

5.000.

3.500.

2.000.

500.

41
410
411
412
413
414
415
416

42 до 49 (осим 498)

42
420

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних
правних лица

0432
0433
0434
0435
0436
0437
0438
0439
0440

0444

421
422
423
427
424, 425, 426 и 429
430

43 осим 430
431
432
433
434
435
436
439
44, 45 и 46
47
48

49 осим 498

89

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних
лица
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава
обустављеног пословања намењених продаји
6. Остале краткорочне финансијске обавезе
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454
+ 0455 + 0456 + 0457 + 0458)
1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи
2. Добављачи – матична и зависна правна лица у
иностранству
3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи
4. Добављачи – остала повезана правна лица у
иностранству
5. Добављачи у земљи
6. Добављачи у иностранству
7. Остале обавезе из пословања

0445
0446
0447
0448
0449

5.000.

3.500.

2.000.

500.

20.303.

17.115.

17.945.

18.141.

20.303.

17.115.

17.945.

18.141.

0450
0451
0452
0453
0454
0455
0456
0457
0458

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ
ВРЕДНОСТ
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ
И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0459

10.980.

12.480.

12.480.

10.980.

0460

2.920.

4.100.

4.100.

3.200.

0461

850.

610.

370.

130.

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0462

60.788.

75.780.

91.940.

91.940.

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412
+ 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411
– 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 –
0463) ≥ 0

0464

127.898.

132.555.

136.365.

131.310.

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0465

1.450.

1.450.

1.450.

1.450.

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.
у 000 динара
И З Н О С

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

AOП

1

2

3

План
01.01-31.03.2020.

План
01.01-30.06.2020.

План
01.01-30.09.2020.

План
01.01-31.12.2020.

4

5

6

7

64.657.

141.795.

224.940.

296.970.

380.

760.

1.140.

1.520.

380.

760.

1.140.

1.520.

61.712.

135.905.

216.105.

285.160.

61.712.

135.905.

216.105.

285.160.

2.565.

5.130.

7.695.

10.290.

65.536.

138.408.

219.649.

291.438.

220.

440.

660.

880.

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 до 65, осим
62 и 63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 +
1017)

1001

60

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 +
1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1002

600

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту

1003

603

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

1007

605

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

1008

601

602

61

610

611

612

613

614

615

64
65

50 до 55, 62 и
63
50

62

630

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И
УСЛУГА 1010+1011+1012+1013+1014+1015
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и
зависним правним лицима на домаћем тржишту
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и
зависним правним лицима на иностраном тржишту
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном тржишту
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем
тржишту
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на
иностраном тржишту
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 +
1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+
1029) ≥ 0
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И
РОБЕ
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1004
1005
1006

1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

1018
1019
1020

1021

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

1023

5.420.

8.850.

12.500.

15.050.

1024

4.900.

9.000.

14.400.

19.100.

52

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

35.233.

70.217.

105.200.

140.124.

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

12.700.

35.680.

65.930.

88.440.

540

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1027

2.700.

5.400.

8.100.

10.800.

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

4.363.

8.821.

12.859.

17.044.

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0

1030

3.387.

5.291.

5.522.

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0

1031

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039)

1032

1.855.

3.710.

5.565.

7.420.

1.855.

3.710.

5.565.

7.420.

240.

481.

721.

962.

1.

2.

3.

4.

1

2

3

4

238.

477.

715.

954.

631
51 осим 513
513

541 до 549
55

66

1025

661

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ
ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
(1034 + 1035 + 1036 + 1037)
1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица
2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица

665

3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата

1036

669

4. Остали финансијски приходи

1037

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1038

66, осим 662,
663 и 664

660

663 и 664

56

56, осим 562,
563 и 564

560

561

565

566 и 569

562

1033
1034
1035

1039

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА

1040

ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)
1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима

1041

2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних
лица и заједничких подухвата

879.

1042
1043
1044

4. Остали финансијски расходи

1045

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1046

563 и 564

683 и 685

583 и 585

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)

1049

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1.

2.

3.

4.

1.615.

3.229.

4.844.

6.458.

600.
1050
3.000.

6.200.

9.500.

51.

102.

153.

804.

147.

297.

441.

588.

640.

3.424.

3.647.

3.316.

640.

3.424.

3.647.

3.316.

96.

515.

548.

498.

1051

67 и 68, осим
683 и 685

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

57 и 58, осим
583 и 585

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1053

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 –
1053)

1054

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 –
1052)

1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055
+ 1056 – 1057)

1058

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 +
1057 – 1056)

1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1063

721

723

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 +
1062 - 1063)

1064

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 –
1062 + 1063)

1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1066
1067
1068
1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији

1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1071

544.

2.909.

3.099.

2.818.

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

Износ

ПОЗИЦИЈА

АОП

План
01.01-31.03.2020.

План
01.01-30.06.2020.

План
01.01-30.09.2020.

План
01.01-31.12.2020.

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

3001

73.500.

167.800.

266.300.

390.200.

1. Продаја и примљени аванси

3002

62.400.

149.650.

236.100.

324.170.

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

2. Примљене камате из пословних активности

3003

1.855.

3.710.

5.565.

7.420.

3. Остали приливи из редовног пословања

3004

9.245.

14.440.

24.635.

58.610.

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)

3005

71.747.

170.794.

266.791.

384.188.

1. Исплате добављачима и дати аванси

3006

27.500.

66.190.

114.740.

151.700.

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3007

33.626.

69.976.

104.839.

139.444.

3. Плаћене камате

3008

240.

481.

721.

962.

4. Порез на добитак

3009

427.

1.210.

1.707.

2.234.

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

3010

9.954.

32.937.

44.784.

89.848.

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)

3011

1.753.

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)

3012

2.994.

491.

250.

9.000.

10.000.

10.000.

250.

9.000.

10.000.

10.000.

250.

9.000.

10.000.

10.000.

15.000.

15.000.

15.000.

6.012.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

3013

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава

3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

3016

4. Примљене камате из активности инвестирања

3017

5. Примљене дивиденде

3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме
и биолошких средстава

3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)

3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)

3024

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

3025

1. Увећање основног капитала

3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

3027

10.000.

10.000.

10.000.

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

3028

5.000.

5.000.

5.000.

4. Остале дугорочне обавезе

3029

5. Остале краткорочне обавезе

3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

3031

1.403.

2.806.

4.209.

10.612.

1. Откуп сопствених акција и удела

3032

2. Дугорочни кредити (одливи)

3033

1.325.

2.650.

3.975.

5.300.

3. Краткорочни кредити (одливи)

3034

4. Остале обавезе (одливи)
5. Финансијски лизинг

3035
3036

6. Исплаћене дивиденде

3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)

3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)

3039

5.000.
78.

156.

234.

312.

12.194.

10.791.

4.388.

1.403.

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)

3040

73.500.

182.800.

281.300.

405.200.

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)

3041

73.400.

182.600.

281.000.

404.800.

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)

3042

100.

200.

300.

400.

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)

3043
2.000.

2.000.

2.000.

2.000.

2.100.

2.200.

2.300.

2.400.

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3044

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 –
3043 + 3044 + 3045 – 3046)

3047

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
у динарима

Претходна година
2019.
Приход

Планирано

Пренето из
буџета

Реализовано
(процена)

Неутрошено

неутрошених
средстава из
ранијих година

1

2

3

4 (2-3)

5

Субвенције
Остали приходи
из буџета*
УКУПНО
у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година
01.01. до 31.03.

01.01. до 30.06.

01.01. до 30.09.

01.01. до 31.12.

Субвенције
Остали приходи
из буџета*
УКУПНО
* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Р.бр.

Трошкови запослених

План
01.01-31.12.2019.
Претходна година

Реализација (процена)
01.01-31.12.2019.
Претходна година

План
01.01-31.03.2020.

План
01.01-30.06.2020.

План
01.01-30.09.2020.

1.

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих
пореза и доприноса на терет запосленог)

68.265.924.

65.274.452.

20.687.094.

41.374.188.

62.061.288.

2.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим
порезом и доприносима на терет запосленог)

94.206.972.

89.935.141.

28.624.911.

57.249.822.

85.874.733.

3.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим
порезом и доприносима на терет послодавца)

111.164.226.

105.350.025.

33.390.957.

66.781.914.

100.172.871.

4.

Број запослених по кадровској евиденцији УКУПНО*

127

125

127

127

127

4.1.

- на неодређено време

116

115

116

116

116

4.2.

- на одређено време

11

11

11

11

11

569.628.

399.580.

142.407.

284.814.

427.221.

3

3

3

3

3

4.450.000.

3.301.000.

1.050.000.

2.100.000.

3.150.000.

20 Дневнице на службеном путу

150.000.

110.125.

40.000.

80.000.

120.000.

21 Накнаде трошкова на службеном путу

100.000.

22 Отпремнина за одлазак у пензију

500.000.

245.183.

250.000.

500.000.

2

1

1

2

450.000.

271.884.

300.000.

300.000.

300.000.

10

5

6

6

6

5.940.000.

5.799.230.

110.000.

220.000.

330.000.

130.000.

154.000.

200.000.

200.000.

200,000

5 Накнаде по уговору о делу
6 Број прималаца накнаде по уговору о делу*
7 Накнаде по ауторским уговорима
8 Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*
Накнаде по уговору о привременим и повременим
9
пословима
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и
10
повременим пословима*
11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора
12 Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*
13 Накнаде члановима скупштине
14 Број чланова скупштине*
15 Накнаде члановима надзорног одбора
16 Број чланова надзорног одбора*
17 Накнаде члановима Комисије за ревизију
18 Број чланова Комисије за ревизију*
19 Превоз запослених на посао и са посла

23 Број прималаца отпремнине
24 Јубиларне награде
25 Број прималаца јубиларних награда
26 Смештај и исхрана на терену
27 Помоћ радницима и породици радника
28 Стипендије
29

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим
физичким лицима
* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 5

у динарима
План
01.01-31.12.2020.

82.748.376.

114.499.644.

133.563.828.
127
116
11

569.628.
3

4.400.000.
150.000.

500.000.
2
300.000.
6
440.000.

200.000.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019.

Прилог.6

Редни
број

Сектор/Организациона јединица

Број систематизованих радних места

Број извршилаца

Број запослених по кадровској евиденцији

Број запослених на неодређено време

Број запослених на одређено време

1

Хигијена

13

38

40

34

6

2

Водовод

13

23

24

23

1

3

Тех.послови

11

29

29

28

1

4

Општи и економски послови

19

30

30

28

2

56

120

123

113

10

УКУПНО:

Прилог 6

Прилог 7

Квалификациона структура
Запослени

Старосна структура

Надзорни одбор/Скупштина

Редни
број

Опис

Број
запослених
31.12.2019.*

Број
запослених
31.12.2020.

2

1

До 30 година

22

22

1

2

30 до 40

27

27

2

3

40 до 50

34

34

22

22

4

50 до 60

37

37

КВ

23

23

5

Преко 60

3

3

6

ПК

28

28

УКУПНО

123

123

7

НК

32

32

Просечна старост

43.

43.

123

123

Редни
број

Опис

Број на дан
31.12.2019.*

Број на дан
31.12.2020.

Број на дан
31.12.2019.*

Број на дан
31.12.2020.

1

ВСС

8

8

2

2

ВС

8

8

1

3

ВКВ

2

4

ССС

5

УКУПНО

3

3

*Претходна година

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Структура по полу
Запослени

Надзорни одбор/Скупштина

Редни
број

Опис

Број на дан
31.12.2019.*

Број на дан
31.12.2020.

Број на дан
31.12.2019.*

Број на дан
31.12.2020.

1

Мушки

102

102

3

3

2

Женски

21

21

123

123

УКУПНО
*Претходна година

3

3

Редни
број

Опис

Број
запослених
31.12.2019.*

Број
запослених
31.12.2020.

1

До 5 година

17

17

2

5 до 10

19

19

3

10 до 15

13

13

4

15 до 20

19

19

5

20 до 25

15

15

6

25 до 30

16

16

7

30 до 35

13

13

8

Преко 35

11

11

123

123

УКУПНО
*Претходна година

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
Р. бр.

Основ одлива/пријема кадрова

Број запослених

Стање на дан 31.12.2019. године*

123

Р. бр.

Одлив кадрова у периоду
01.01.-31.03.2019.
1

навести основ

1
2

3

3

4

123

навести основ

Пријем кадрова у периоду
01.07.-30.09.2020.

навести основ

1

2

навести основ

2

Р. бр.

Стање на дан 31.03.2020. године

123

Основ одлива/пријема кадрова

Број запослених

Стање на дан 31.03.2020. године

123

Р. бр.

Стање на дан 30.09.2020. године

123

Основ одлива/пријема кадрова

Број запослених

Стање на дан 30.09.2020. године

123

Одлив кадрова у периоду
01.10.-31.12.2020.

аѕ
навести основ

1

2

2

3

3

4

навести основ

4
Пријем кадрова у периоду
01.04.-30.06.2020.

1

Стање на дан 30.06.2020. године

4
Пријем кадрова у периоду
01.01.-31.03.2020.

1

Број запослених

Одлив кадрова у периоду
01.07.-30.09.2020.

2

1

Основ одлива/пријема кадрова

Пријем кадрова у периоду
01.10.-31.12.2020.

навести основ

1

2

2
Стање на дан 30.06.2020. године

*Претходна година

навести основ

123

Стање на дан 31.12.2020. године

123

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1
у динарима
Исплата по
месецима 2019. Број запослених
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК

125
125
124
126
126
126
125
124
125
125
124
123
1.498.
124

СТАРОЗАПОСЛЕНИ**

УКУПНО
Маса зарада

7.654.598.
7.400.080.
7.422.661.
7.503.468.
7.671.540.
7.617.329.
7.641.061.
7.597.779.
7.615.392.
7.678.182.
7.464.453.
8.784.951.
92.053.091.
7.671.091.

Просечна зарада Број запослених

61.237.
59.201.
59.860.
59.551.
60.886.
60.454.
61.128.
61.272.
60.923.
61.425.
60.221.
71.422.
737.580.
61.465.

123
123
122
122
122
121
120
119
120
120
119
118
1.449.
121

Маса зарада

НОВОЗАПОСЛЕНИ

Просечна зарада Број запослених

7.439.789.
7.170.985.
7.191.518.
7.200.399.
7.340.900.
7.222.136.
7.243.691.
7.207.519.
7.230.560.
7.278.277.
7.077.426.
8.367.567.
87.970.767.
7.330.897.

60.486.
58.300.
58.946.
59.019.
60.171.
59.687.
60.364.
60.567.
60.254.
60.652.
59.474.
70.911.
728.831.
60.586.

1
1
1
3
3
4
4
4
4
4
4
4
37
3

Маса зарада

66.765.
79.775.
80.441.
154.262.
181.503.
244.064.
245.473.
240.118.
233.446.
246.608.
239.823.
245.355.
2.257.633.
188.136.

ПОСЛОВОДСТВО

Просечна зарада Број запослених

66.765.
79.775.
80.441.
51.420.
60.501.
61.016.
61.368.
60.029.
58.361.
61.652.
59.956.
61.339.
762.623.
62.712.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1

Маса зарада

Просечна зарада

148.044.
149.320.
150.702.
148.807.
149.137.
151.129.
151.897.
150.142.
151.386.
151.897.
150.204.
172.029.
1.824.694.
152.057.

148.044.
149.320.
150.702.
148.807.
149.137.
151.129.
151.897.
150.142.
151.386.
151.897.
150.204.
172.029.
1.824.694.
152.057.

* исплата са проценом до краја године
** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1
у динарима
План по
месецима 2020. Број запослених
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК

127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
1.524.
127

СТАРОЗАПОСЛЕНИ*

УКУПНО
Маса зарада

9.541.637.
9.541.637.
9.541.637.
9.541.637.
9.541.637.
9.541.637.
9.541.637.
9.541.637.
9.541.637.
9.541.637.
9.541.637.
9.541.637.
114.499.644.
9.541.637.

Просечна зарада Број запослених

75.131.
75.131.
75.131.
75.131.
75.131.
75.131.
75.131.
75.131.
75.131.
75.131.
75.131.
75.131.
901.572.
75.131.

123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
1.476.
123

Маса зарада

НОВОЗАПОСЛЕНИ

Просечна зарада Број запослених

9.131.547.
9.131.547.
9.131.547.
9.131.547.
9.131.547.
9.131.547.
9.131.547.
9.131.547.
9.131.547.
9.131.547.
9.131.547.
9.131.547.
109.578.564.
9.131.547.

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

74.240.
74.240.
74.240.
74.240.
74.240.
74.240.
74.240.
74.240.
74.240.
74.240.
74.240.
74.240.
890.880.
74.240.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
3

Маса зарада

226.260.
226.260.
226.260.
226.260.
226.260.
226.260.
226.260.
226.260.
226.260.
226.260.
226.260.
226.260.
2.715.120.
226.260.

ПОСЛОВОДСТВО

Просечна зарада Број запослених

75.420.
75.420.
75.420.
75.420.
75.420.
75.420.
75.420.
75.420.
75.420.
75.420.
75.420.
75.420.
905.040.
75.420.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1

Маса зарада

Просечна зарада

183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
2.205.960.
183.830.

183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
183.830.
2.205.960.
183.830.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2
у динарима
План по
месецима 2020. Број запослених
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК

127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
1.524.
127

УКУПНО
Маса зарада

СТАРОЗАПОСЛЕНИ*

НОВОЗАПОСЛЕНИ

Маса зарада

Маса зарада

Просечна зарада Број запослених

11.130.319.
87.640.
11.130.319.
87.640.
11.130.319.
87.640.
11.130.319.
87.640.
11.130.319.
87.640.
11.130.319.
87.640.
11.130.319.
87.640.
11.130.319.
87.640.
11.130.319.
87.640.
11.130.319.
87.640.
11.130.319.
87.640.
11.130.319.
87.640.
133.563.828. 1.051.680.
11.130.319.
87.640.

123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
1.476.
123

Просечна зарада Број запослених

10.651.949.
86.601.
10.651.949.
86.601.
10.651.949.
86.601.
10.651.949.
86.601.
10.651.949.
86.601.
10.651.949.
86.601.
10.651.949.
86.601.
10.651.949.
86.601.
10.651.949.
86.601.
10.651.949.
86.601.
10.651.949.
86.601.
10.651.949.
86.601.
127.823.388. 1.039.212.
10.651.949.
86.601.

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
3

263.932.
263.932.
263.932.
263.932.
263.932.
263.932.
263.932.
263.932.
263.932.
263.932.
263.932.
263.932.
3.167.184.
263.932.

ПОСЛОВОДСТВО

Просечна зарада Број запослених

87.977.
87.977.
87.977.
87.977.
87.977.
87.977.
87.977.
87.977.
87.977.
87.977.
87.977.
87.977.
1.055.724.
87.977.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1

Маса зарада

Просечна зарада

214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
2.573.256.
214.438.

214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
214.438.
2.573.256.
214.438.

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 9a
у динарима

Исплаћене у 2019.години

Запопслени без
пословодства

Планирана у 2020.години

Бруто 1

Нето

Бруто 1

Нето

Најнижа зарада

577.698.

423.325.

642.396.

450.320.

Највиша зарада

1.364.813.

973.294.

1.526.808.

1.070.292.

1.804.722.

1.283.467.

2.205.960.

1.546.378.

Најнижа зарада
Пословодство
Највиша зарада

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу
у динарима
Надзорни одбор / Скупштина реализација 2019.године

Месец

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК

Надзорни одбор / Скупштина план 2020.године

Укупан износ

Накнада
председника

Накнада члана

Број чланова

Укупан износ

Накнада
председника

Накнада члана

1+(2*3)

1

2

3

1+(2*3)

1

2

3

20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
240.000.
20.000.

8.000.
8.000.
8.000.
8.000.
8.000.
8.000.
8.000.
8.000.
8.000.
8.000.
8.000.
8.000.
96.000.
8.000.

12.000.
12.000.
12.000.
12.000.
12.000.
12.000.
12.000.
12.000.
12.000.
12.000.
12.000.
12.000.
144.000.
12.000.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
3

30.000.
30.000.
30.000.
30.000.
30.000.
30.000.
30.000.
30.000.
30.000.
30.000.
30.000.
30.000.
360.000.
30.000.

10.000.
10.000.
10.000.
10.000.
10.000.
10.000.
10.000.
10.000.
10.000.
10.000.
10.000.
10.000.
120.000.
10.000.

20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
20.000.
240.000.
20.000.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
3

Број чланова

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу
у динарима
Надзорни одбор / Скупштина реализација 2019.године

Месец
Укупан износ

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК

Накнада
председника

Накнада члана

Надзорни одбор / Скупштина план 2020. година

Број чланова

Уплата у буџет
4

1+(2*3)

1

2

3

31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
379.752.
31.646.

12.658.
12.658.
12.658.
12.658.
12.658.
12.658.
12.658.
12.658.
12.658.
12.658.
12.658.
12.658.
151.896.
12.658.

18.988.
18.988.
18.988.
18.988.
18.988.
18.988.
18.988.
18.988.
18.988.
18.988.
18.988.
18.988.
227.856.
18.988.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
3

Укупан износ

Накнада
председника

Накнада члана

Број чланова

Уплата у буџет
4

1+(2*3)

1

2

3

47.469.
47.469.
47.469.
47.469.
47.469.
47.469.
47.469.
47.469.
47.469.
47.469.
47.469.
47.469.
569.628.
47.469.

15.823.
15.823.
15.823.
15.823.
15.823.
15.823.
15.823.
15.823.
15.823.
15.823.
15.823.
15.823.
189.876.
15.823.

31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
31.646.
379.752.
31.646.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
3

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу
у динарима
Комисија за ревизију реализација претходна година

Месец

Комисија за ревизију план текућа година

Укупан износ

Накнада
председника

Накнада члана

Број чланова

Укупан износ

Накнада
председника

Накнада члана

Број чланова

1+(2*3)

1

2

3

1+(2*3)

1

2

3

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу
у динарима
Комисија за ревизију реализација претходна година

Месец

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК

Комисија за ревизију план текућа година

Укупан износ

Накнада
председника

Накнада члана

Број чланова

Уплата у буџет

Укупан износ

Накнада
председника

Накнада члана

Број чланова

Уплата у буџет

1+(2*3)

1

2

3

4

1+(2*3)

1

2

3

4

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта

Оригинална
валута

Гаранција
државе
Да/Не

Кредитор

План плаћања по кредиту за текућу годину
у динарима

Стање кредитне
задужености у
оригиналној валути
на дан 31.12.2020.
текуће године

Стање кредитне
задужености у динарима
на дан 31.12.2020.
текуће године

3.057.

360.726.

1.803.709.

3.057.

360.726.

1.803.709.

3.057.

360.726.

Стање кредитне
задужености у
оригиналној валути
на дан 31.12.2019.
претходне године

Стање кредитне
задужености у
динарима
на дан 31.12.2019.
претходне године

Година
повлачења
кредита

Рок отплате
без периода
почека

15.285.

1.803.709.

2016.

60 месеци

15.285.
15.285.

Период
почека
(Grace
period)

Датум прве
отплате

Каматна
стопа

Број
отплата
током једне
године

4.05

12

Укупно главница

Укупно камата

1.442.904.

48.614.

Домаћи кредитор
Банка Интеса

Инвестиције

еуро

не

6 месеци 01.04.2016.

Страни кредитор
...................
...................
...................
...................
...................
Укупно кредитно задужење
од чега за ликвидност
од чега за капиталне пројекте

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
у динарима

Редни
број

ПОЗИЦИЈА

Реализација
План за
План за
План за
План за
(процена)
01.01.-31.03.2020. 01.01.-30.06.2020. 01.01.-30.09.2020. 01.01.-31.12.2020.
у 2019. години *

Добра
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вода за пиће
Гориво и мазиво
Електрична енергија
Материјал за израду
Ауто гуме
Канцеларијски материјал
Робе за продају
Објекти и опрема
Остали материлаји

33.850.000.
11.340.000.
11.220.000.
11.600.000.
696.000.
480.000.
996.000.
4.854.000.
810.000.

18.129.000.
3.000.000.
2.880.000.
2.400.000.
120.000.
180.000.
264.000.
180.000.

16.566.000.
5.400.000.
5.400.000.
6.000.000.
240.000.
360.000.
528.000.
4.750.000.
420.000.

27.280.000.
8.880.000.
8.400.000.
9.600.000.
360.000.
540.000.
792.000.
8.750.000.
660.000.

35.200.000.
11.280.000.
11.640.000.
12.000.000.
480.000.
720.000.
1.056.000.
8.750.000.
780.000.

75.864.000.

17.153.000.

39.264.000.

65.262.000.

81.906.000.

103.000.
1.374.000.
430.000.
13.310.000.
4.800.000.
4.150.000.
13.698.000.

60.000.
348.000.
108.000.
3.300.000.
1.200.000.
984.000.
5.170.000.

120.000.
696.000.
216.000.
6.600.000.
2.400.000.
2.112.000.
9.200.000.

180.000.
1.044.000.
324.000.
9.900.000.
3.840.000.
3.168.000.
14.400.000.

260.000.
1.392.000.
432.000.
13.200.000.
5.040.000.
4.224.000.
20.010.000.

37.865.000.

11.170.000.

21.344.000.

32.856.000.

44.558.000.

51.003.000.

10.000.000.

25.000.000.

35.000.000.

51.003.000.

10.000.000.

25.000.000.

35.000.000.

70.608.000.

123.118.000.

161.464.000.

…

Укупно добра:
Услуге
1
2
3
4
5
6
7

Баждарење водомера
ПТТ услуге
Услуге провајдера
Одлагање отпада
Ветзеринарске услуге
Остале производне услуге
Остале непроизводне услуге

…

Укупно услуге:
Радови
1

Изградња водоводних мрежа

2
…

Укупно радови:
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ
*Претходна година

164.714.000.

28.323.000.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14
у 000 динара

Редни
број

Назив инвестиције

Година почетка
финансирања
пројекта

Година
завршетка
финансирања
пројекта

Укупна
вредност

Реализовано
закључно са
31.12.2019
претходне године

Структура
финансирања

Сопствена средства

Износ према
извору финансирања

План
01.01.-31.03.2020.

План
01.01.-30.06.2020.

План
01.01.-30.09.2020.

План
01.01.-31.12.2020.

2,500

2,500

2,500

1.800.

1.800.

1.800.

1

Теренско возило

2020

2020

2,500

2

Теретна возила Фијат Панда 5

2020

2020

1,800

Сопствена средства

3

Изолација гаража

2020

2020

1,200

Сопствена средства

1.200.

1.200.

4

Гаражна врата

2020

2020

200

Сопствена средства

200

200

5

Асфалтирање саобраћајница

2020

2020

1,600

1,600

1,600

6

Израда надстрешнице

2020

2020

1,000

1,000

1,000

7

Пнеуматски чекић- Пикамер

2020

2020

300

8

Пумпа за парање возила

2020

2020

150
8.750.

8,750

Укупно:

8,750

Позајмљена средства

4.300.

План 2021.

План
2022.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
у динарима
Редни
број

Позиција

1.

Спонзорство

2.

Донације

3.

Хуманитарне активности

4.

Спортске активности

5.

Репрезентација

6.

Реклама и пропаганда

7.

Остало

План у 2019.
Реализација у 2019.
(претходна година) (претходна година)

152.000.

150.000.

60.000.
220.000.

15.500.

План за
01.01.-31.03.2020.

План за
01.01.-30.06.2020.

План за
01.01.-30.09.2020.

План за
01.01.-31.12.2020.

110.000.

125.000.

140.000.

152.000.

15.000.

30.000.

45.000.

60.000.

40.000.

80.000.

120.000.

160.000.

ЈКП "Наш дом" Пожега
в.д.Директор,Душан Трифуновић,економиста

ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ПОЖЕГА ЗА
2020/2021.ГОДИНУ
РАДНЕ СНАГЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ПОЖЕГА У
2020/2021.ГОДИНИ
Цене норма чааса:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.

Опис
Рад квалификованог (КВ) радника
Рад неквалификованог (НК) радника
Рад путничког возила
Рад:
- Чистилице
- Цистерне, пуне техничке воде
- Косачице и тримера
- Трактора
- мотокултиватора
- машине за чишћење снега:
- култиватор
- „ БОБ-КЕТ“
- „Скип“-а
- „ Фапа“-а 1921
- „ Тестера“
- Заливање-прање по тури
- Заливање-прање на подручју града

2019.
Дин./час
471,51
377,21
4.170,36

2020./21
Дин/час
471,51
377,21
4.170,36

1.970,62
8.708,74
3.786,42
2.270,42
1.266,79

1.970,62
8.708,74
3.786,42
2.270,42
1.266,79

1.797,47
6.814,13
8.140,09
7.381,40
2.111,35
6.245,48
5.893,57

1.797,47
6.814,13
8.140,09
7.381,40
2.111,35
6.245,48
5.893,57

Базни ценовник радова:
Р.бр.
1

ОПИС ПОСЛОВА
Метлање јавних површина – ДАЊУ (Између 6-14 часова, I-смена)
Чишћење и метлање улица врши се ручно или машински са уклањањем папира, отпадака,
самоникле траве, корова, липшћа, лешева животиња, пражњењем корпи и слично у
периоду од 01.04. до 15.10. текуће године-свакодневно ( према плану за сваку седмицу* и
налога надзорног органа), за случај штрајка и елементарних непогода
првенствено:тротоаре, платое и стазе у целости, са коловозом уз паркиралиште до
ивичњака и трав.повр. мањг интезитета
- У цену урачунати транспорт на депонију уз извлачење типских посуда са јавних
површина
- У површину урачунати: коловоз, све изграђене и неизграђене троторе, платое и
припадајуће зелене површине уз саобраћајницу
Лети подразумева сваког радног дана и у нерадне дане (субота и недеља), у II смени са
радним временом од 14-22 часа почев од 01.маја до 01.новемнра, на паражњењу
улич.корпи и сакупљању крупног отпада на Тргу и пешачкој зони

Ј.М.

2019.

2020./21

Укупно динара по јединици мере:

М2

0,489

0,489

0.999
0.610

0.999
0.610

М2

0,841

0,841

M2

0,754

0,754

Ком.

43,37

43,37

Увећање:
- Рад на дан празника
- Прековремени рад: нерадан дан, друга смена
2

2.1.

2.2.
2.3

Чишћење паркова – ручно са уклањањем папира, отпадака, самоникле траве, лишћа,
лешева животиња, пражњење корпи са одвожењем на депонију у периоду од: 01.04.-15.11.
текуће године и за случај штрајка елементарних непогода и сл. Првенствено се чисте
асфал.површине које гравитир. На локацији: платои и стазе у целости док коловоз уз
ивичњак на страни зелене површине
Укупно динара по јединици мере:
Од 15.11. текуће године до 01.04. наредне године

Укупно:
Зимски период – код жбунова са густим гранама сакупити и везати канапом са стресањем
снега у случају елементарних непогода и сл.8 мин.процес рада).

Укупно:
2.4.

Чишћење саобраћајница тротоара и пешачких зона од снега и леда са припадајућим
коловозом – ДАЊУ ( између 6-22 часа, I и евентуално II смена)
У периоду од 15.11 текуће године до 01.04. наредне године4, придржавајући се плана
чишћења за сваку седмицу-свакодневно, за случај штрајка, елементарних непогода и сл.
На јавним површинама са асфалтним застором. Уједно уз редовно чишћење чистити од
снега парковске клупе, жардињере, стресати снег са постојећег украсног шибља засађеног

у парковима и са крошњи дрвећа на простору предвиђеном планом чишћења
1. Рад:
„ култиватора“ и маш. за чиш. снега са раоником ( „ Боб“ )
Дању ( између 6-14 часова, I- смена) на површини тротоара и слободних коловоза за два
трага са леве и десне стране на простору обухваћеном седм. планом чишћења (прво
неосунчане стране)

2.4.1.

Укупно:

М2

Увећање:
- Рад на дан празника
- Прековремени рад: нерадан дан, друга смена
2.

2.4.2.

М2

Увећање:
- Рад на дан празника
- Прековремени рад: нерадан дан, друга смена

2.4.3.

0.858

0.935
0.875

1.800
1.080

1.063

1.063

1.140
1.080

2.230
1.340

4.526

4.526

10.454
6.270

10.454
6.270

Ручно:14,933
Машински:18,179

Ручно:14,933
Машински:18,179

Рад машине са раоником за чишћење снега ( „култиватор“, „Боб“, „ Скип“ и сл.)
између 14-22 часа, II смена, евентуално 10-18 часова међу смена на површинама
коловоза ван седмичног плана чишћења за траг са леве и десне стране ( прво
неосунчане стране)

Укупно:

3.

0.858

Ручно скупљање снега и леда са платоа централног Трга пластичном лопатом за
ту врсту поплочаног застора, на ивицу травњака, а на другим јавним површинама
из седм. плана чишћења нако машинског чишћења дању ( између 6-14 часова, Iсмена ) за површине тротоара са леве и десне стране на ивицу тротоара поред
стабала у дрвореду (прво неосунчане стране)

Укупно:

М2

Увећање:
- Рад на дан празника
- Прековремени рад: нерадан дан, друга смена
4. Уклањање снега и леда уз одвоз на депонију дању ( између 6-14 часова, I- смена)
Ручно. Уз превоз трактором
Машински: Уз др.превоз са увећањем 26% цене за случај веће количине снега код
сакупљања од 5 цм
Сакупљен снег за површину извесног тротоара
У пешачкој зони за површину извесног коловоза

2.4.4.

Укупно:
5. Третирање течним калцијум хлоридом (CaCl2)
Посипање соли дању (између 6-14 часова, I-смена)
II-смена (за слободну површину платоа или тротоара од сакупљеног снега

М2

а) Први приоритет (плато централног Трга и пеш.зона) прскање ручном прскалицом са
течним калц.хлоридом)
ручно: посипање соли ван пеш.зоне: тротоари са леве и десне стране (прво неосунчане
стране)
б) Други приоритет (насеља)
машински: када се користи превоз трактор и сл. за површину коловоза у пешачкој зони и
на простору града ван седм. плана чишћења са увећањем 26% цене од позиције а)
в) набавка CaCl2 „ соли“: доказ рачун о набавци

2.4.5.

3.

Укупно:

3.1
4.

Чишћење платоа и стаза хемијским препаратима са избрисавањем и одвозом на депонију
Набавка препарата. Доказ рачуни о набавци
Укупно.
Чишћење травњака грабуљањем са одвозом на депонију код пролећног и јесењег уређења
зел. површина са уклањањем лишћа, папира, грања до уклањања чврстог отпада, по
потреби растурање кртичњака исл.

Укупно:
5.

6.

7.

Ручно:0,407
Машински:0,513
Ручно:
0,940-1,045
Машински:
0,563-0,669

Ручно:0,407
Машински:0,513
Ручно:
0,940-1,045
Машински:
0,563-0,669

М2

68,030

68,030

М2

16,160

16,160

М2

3,696

3,696

М2

6,139
4,872

6,139
4,872

М2

9,152
7,236

9,152
7,236

М2

52,807

52,807

Увећање:
- Рад на дан празника
- Прековремени рад: нерадан дан, друга смена
Чишћење платоа и стаза од самоникле траве и корова на почетку и крају вегетације у току
године
Ручно са одвозом на депонију

Укупно:
3.1.
3.2.

М2

Кошење паркова машински са грабуљањем и одвозом на депонију (висина траве не сме
прећи 5 цм код нових травњака (Трг) док код старих травњака висина траве не сме прећи
10 цм
Укупно: а) са сакупљањем траве:
б) без сакупљања траве:
Кошење и крчење градског и градско-грађевинског земљишта од дивљег растиња до Ø10
цм и осталог корова (амброзија и сл.) тако да висина не прелази 10 цм
Ручно или машински са сакупљањем и одвозом на депонију
Укупно: а) са сакупљањем траве:
б) без сакупљања траве:
Подсејавање траве
Оштећена места плитко прекопати на дубини 5-10 цм, а земљу усистнити

7.

Укупно:

7.1.

Обухватити радове на сејању мешавине семена траве са заграбуљањем металним

7.2.

грабуљама уз тапкање и ваљање са првим заливањем
Набавка семена: доказ рачун о набавци

7.1.

Укупно:

8.
8.1.

Прихтањивање травњака
Обухвата радове на пођубривању вештачким ђубретом
Набавка ђубрета: доказ рачун о набавци

8.

Укупно:

9.

Заливање травњака
По потреби пре изласка Сунца и по заласку
Хидрантска мрежа

9.

Укупно:

9.1.

Цистерне пуне техничке воде и др.

9.1.

Укупно:

10.

10.а

Одржавање постијећих цветних површина
Трајнице: обухватити радове:
Окопавање са орез. Засада и одвоз на депонију
(операција рада важи код заштите хем. Препаратима од указане потребе)
Набавка материјала и препарата. Доказ о набавци

10.

Укупно:

10.1.

Заливање по потреби ујутру и увече прих. по потреби

10.1.

Укупно:

10.2.
10.3.

Сезонско цвеће:
Обухвата радове на чишћењу и прекопавању тла, плевљењем и заливањем са одвозом на
депонију (операција рада важи код заштите хем. препаратима од указане потребе)
Рад:
Набавка материјала и препарата: доказ о набавци

10.2.

Укупно:

10.4.

Заливање по потреби ујутру и увече у кандилаберима са прихраном једном седмично

10.4.

Укупно:

10.5.

Руже:
Рад. Обухвата радове за окопавање и плевљење са закидањем цветова уз одвоз на
депонију (операција рада важи код заштите хем.препаратима од указане потребе)
Набавка материјала и препарата: доказ о набавци

10.5.

Укупно:

10.6.

Орезивање са одгртањем и затрпавањем
Или комад

10.6.

Укупно:

М2

30.175

30.175

М2

0,565

0,565

М2

1,659

1,659

М2

1,367

1,367

М2

89,680

89,680

М2

15,460

15,460

М2

95,128

95,128

М2

15,464

15,464

М2

113,98

113,98

М2

114,20

114,20

10.7.

Заливање ујутру и увече са прихраном по потреби

10.7.

Укупно:

10.8.

Садња и попуна:по мпотрби са гарантним роком од 1+1 година за попуну обухвата радове
на прекопавању тла, до разастирања хумуса, садњи са ђубрењем, првим окопавањем,
плевљењем са одвозом на депонију и првим заливањем.
Трајнице:
Рад за садњу

10.8.

Укупно:

10.9
10.10.

Рад за попуну
Набавка препарата и материјала: доказ рачун о набавци

10.9.

Укупно:

10.11.

Заливање

10.11.

Укупно:

10.12.

Сезонско цвеће:
Рад за садњу

10.12.

Укупно:

10.13.
10.14.

Рад за попуну
Набавка препарата и материјала: доказ рачун о набавци

10.13.

Укупно:

10.15.

Заливање

10.15.

Укупно:

10.16.

Руже:
Рад за садњу

10.16.

Укупно:

10.17.
10.18.

Рад за попуну
Набавка препарата и материјала: доказ рачун о набавци

10.17.

Укупно:

10.19.

Заливање:

10.19.

Укупно:

11.

Одржавање живе ограде: са гарантним роком од 2 године, на висину h=0,80 м
Подразумева:
Орезивање од избојака и младара са одвозом на депонију

11.

Укупно:

11.1.
11.2.

Окопавање са прихраном ( операција раада важи код заштите хем.препаратима од указане
потребе)
Материјал и препарати: доказ рачун о набавци

11.1.

Укупно:

М2

15,464

15,464

М2

338,42

338,42

М2

338,42

338,42

М2

15,464

15,464

М2

338,42

338,42

М2

331,95

331,95

М2

15,464

15,464

М2

433,77

433,77

М2

378,02

378,02

М2

15,464

15,464

М2

86,301

86,301

М2

42,245

42,245

11.3.

Стару и прераслу орезати на „пањ“ са одвозом на депонију

11.3.

Укупно:

11.4.

11.5.

Попуна: по потреби
Рад на саадњи уз прихрану ( операција рада важи код прихране хем.препаратима од
указане потребе)
Набавка материјала: доказ рачун о набавци

11.4.

Укупно:

12.

Одржавање дрвећа у дрвореду са гарантним роком од две године
Уклањање коренитих избојака са плитким прекопавањем земљишта, чишћењем око
стабла и уклањањем бочних избојака са стабла и врата крошње код старог и новог
дрвореда са одвозом на депонију (ова операција рад одговора обликовању-формирању
круне код младих садница)

12.

Укупно:

12.1.

Резање грана које ниско падају ка тлу ослобађајући врат крошње у целости са одвозом на
депонију, код старог дрвореда

12.1.

Укупно:

12.2.

Орезивање дрвећа: са одвозом на депонију
а) формирање круне код старог дрвореда (од указане потребе и по парковима)

12.2а.

Укупно:

12.2.

б) прореда круна код старог дрвореда (од указане потребе и по парковима)

12.2б.

Укупно:

12.2.

в) тотално орезивање грана изнад врата крошње код старог дрвореда (од указане потребе
и у парковима)
операција рада одговара сечи стабла са крошњом

12.2в.

Укупно:

12.3.

Уклањање стабала и вађене корена са одвозом на депонију код старог дрвореда
Од указане потребе и по парковима

12.3.

Укупно:

12.4.

Садња садница (замена поломљених и сувих младих сади) до припреме лаког и средњег
тла по потреби
а) припадајући радови са гарантним роком 2 године
б) набавка материјала:доказ о набавци вишегодишњих садница 4+4 године са гарантним
роком произвођача

12.4.
12.4.

12.4а.

Укупно:

12.5.
12.5.

Обнављање везива и кочића од тврдог дрвета „багремово“
а) рад по једном кочићу, а у виду рама цена увећана 26%
б) набавка материјала: доказ о набавци за Л=3м1

М2

86,301

86,301

М2

89,018

89,018

М2

95,963

95,963

Ком.

253,56

253,56

Ком.

819,06

819,06

Ком.

819,06

819,06

Ком.

1470,09

1470,09

Ком.

3222,98

3222,98

Ком.

1571,10

1571,10

12.5а.

Укупно:

13.

Одржавање украсног шибља са гарантним роком од две године
1. Чишћење и нега круне са проређивањем и удаљавањем свих сувишних сувих и
руних грана и круне са одвозом на депонију

13.1.
Укупно:
13.1.а. Земљиште око саднице очистити и прекопати
13.1.а. Укупно:
13.1.
13.1.в.
13.

2. прерасло шибље орезати на „пањ“ са одвозом на депонију

13.2.

Укупно:

13.2.а.

Земљиште око шибља окопати

13.2.а. Укупно:

14.

Кошење, чишћење путних косина, ригола и обала корита од талога и ризног короваамброзије и сл.
- Кошење са крчењем траве и дивљег растиња и осталог, чишћења од талога и
корова са одвозом на депонију
1. Крила корита и потока (позиција програма 13.)

14.1.

Укупно:
2.

41,385

41,385

М2

52,807

52,807

М2

0.753

0.753

Ком.

58,017

58,017

М2

52,807

52,807

М2

0,754

0,754

Ком.

378,16

378,16

М2

64,137
50,902

64,137
50,902

М2

26,439

26,439

М2

26,439

26,439

Отворени канал кишне канализације и обале корита потока (позиција програма
13.2)

Укупно:
3.

14.3.

Ком.

3. Садња:
а) шибља и живе ограде
- замена поломљених и сувих у лаком и средњем тлу
- набавка материјала: доказ о набавци

13.3.б. Укупно:

14.2.

214,99

Жбун нађубрити
Набавка материјал: доказ о набавци

13.2.б. Укупно:
13.3.
13.3.а.

214,99

Прихрањивање младих жбунова
Набавка препарата: доказ рачун о набавци

13.1.б. Укупно:

13.2.б.
13.2.в.

Ком.

Путне косине са заштитном оградом, ивичњацима уз стазе и потпорни зид са
степеништем (позиција програма 13.3 и 13.4)

Укупно:
4.

Путне косине и отворени канали, оивичен ивичњацима, риголама и тротоаром„бермом“ уз саобраћајнице (позиција програма) 13.5.а,б,в.)

14.4.

Укупно:

14.5.

Третирање корова до висине око 20 цм хербицидима за тотално уништавање корова и
дивљег растиња

14.5.

Укупно:

15.

Прореда парк шуме „Борићи“ и споменик природе „Висибаба-стабла лужака“ по потреби
и налогу органа управе са гарантним роком од две године
Уклањање оштећених, трулих закржљалих и болесних стабала са кореном уз одвоз на
депонију

15.

Укупно:

15.1.

Чишћење терена од осталог дрвећа и сувих грана

15.1.

Укупно:

16.

Одржавање и поправка клупа на јавним површинама, дрвених облога око бетон стубова,
оградица на амфитеатрима и павиљониу( дим.дрвених облога на бет.стубовима и
оградицама на амфитеатру и павиљонима)
1. Замена оштећених и недостајућих летви на клупама обојеним заштитном фарбом
(два пута) димен.:186,50х9,3х3,5) димен.облога и оградица дате у Програму. (1015)х4 х (200-270)цм од тврдог дрвета (багрем)
Рад са свим потребним предрад.на чишћењу(шмирглање) опис у свему као у Програму
Набавка материјала доказ о набавци

16.1.

16.1.

Укупно:

16.2.
16.3.

2. Бојење садолином (два пута) летви са клупе од тврдог дрвета димен: 186,50х9х3,5,
10х4х200цм
Рад: опис у свему као у програму
Набавка материјала: доказ о набавци

16.2.

Укупно:

17.
17.1.

Фарбање дрвених облога на бетон стубовима и оградица на амфитеатрима и павиљону

17.

Укупно:

17.а
17а.1

Фарбање кровне конструкције на павиљону и перголи
Рад.опис у свему као у Програму
Набавка материјала:доказ о набавци

17а

Укупно:

18.

181.

Одржавање бетонских површина ( жардињера, носача корпи за отпадке и др. фарбом за
бетон) и свим потребним предрадњама на чишћењу(боју одређује инвеститор)
Рад
Набавка материјала: доказ о набавци

18.

Укупно:

М2

26,439

26,439

М2

22,631

22,631

Ком.

3136,05

3136,05

М2

155,98

155,98

Ком.

287,606

287,606

Ком.

990,36

990,36

М2

419,63

419,63

М2

2121,76

2121,76

М2

94,30

94,30

19.1.
19.1.а

Одржавање справа, љуљушки и клацкалица
1.Фарбање металних носача у два слоја са свим потребним предрадњама на чишћењу рђе
на металним површинама уз шмирглање и премаз извесним средствима ( боју одређује
инвеститор)
Рад
Набавка материјала: доказ о набавци

19.1.

Укупно:

19.2.
19.2.а

2. замена оштећених седишта за љуљашке и клацкалице од блажујке са окивањем и
уградњом
Рад
Набавка материјала: доказ о набавци

19.2.

Укупно:

19.3.
19.3.а

3. Замена ланаца са варењем алки и рукохвата на љуљашки и клацкалици
Рад
Набавка материјала: доказ о набавци

19.3

Укупно:

20.

Чишћење дна корита река и потока
Обухвата комплетно чишћење дна са одвозом на депонију, за случај штрајка
елемен.непогода и сл.
Ручно (просечно9
Машински (просечно)
Превоз трактором (у датом моменту извес.механиз.)
Према програму „Бакионички поток“, чистити тромесечно: од моста у ул.Бана Милутина
до моста на контакту ул.П.Лековића и Нићифора Максимовића
а) после зимског периода (IV месеца)

20.а

Укупно:

19.

М1

99,014

99,014

Ком.

528,08

528,08

Ком.

259,32

259,32

М3

2075,68

2075,68

М3

1662,55

1662,55

М3

1698,48

1698,48

М3

893,39

893,39

М3

808,46

808,46

б) након летњих киша (VII месец)

20.б

Укупно:
в) у јесен (X месец)

20.в

Укупно:

21.
21.1

Уговор и одвоз отпада по питању екологије и „месец дана чистоће“
Трактором по налогу надзорног органа у дане штрајка, односно стварања дивљих
депонија,ел.непогода и сл. (запремина 3м3)

21.1

Укупно:

21.2

Култиватором по налогу надзорног органа у дане штрајка, односно стварања дивљих
депонија,ел.непогода и сл. (запремина1м3)

21.2

Укупно:

21.3

Чишћење дивље депоније у дане штрајка, односно стварања дивљих депонија,ел.непогода
и сл. или камионом запремине 5м3 у случају веће количине отпада цена се увећава 26%
превоза из тачке 19.1.

21.3

Укупно:

22.

Сиви- бели дим.10х20х100 цм на слоју бетона заједно са ископом подлоге д=10 цм под
асфалтним застором. Спојнице залити цементним малтером и исфуговати
Вишак материјала утоварити и одвести на депонију
Набавка материјала (ивичњака, цемента и агрегата ): доказ рачун о набавци

22.

Укупно:

23.

Монтажа-демонтажа корпи за отпадке са употребом превоза, подразумева: постављање
нових, замену дотрајалих и успостављање веза код оштећених-покиданих трака и
механизама
Квартално:III, VI. IX и XIIмесец

23.

Укупно:

НАДЗОРНИ ОРГАН

М3

Трактор:
1165,85
Камион:
1367,12

Трактор:
1.165,85
Камион:
1.367,12

М1

415,03

415,03

Ком.

156,88

156,88

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

А) Обрачун трошккова материјала, рада и механизације:













Обрачун трошкова материјала врши се по тржишним ценама на дан спецификације која се утврђује преко грађевинске
књиге
Уплата се регулише уговором као и манипулативни трошкови
Обрачун трошкова радне снаге и механизације врши се месечно по ценовнику који је саставни део ове понуде
Ценовник је урађен на основу норматива учинка и важећих цена норма сата радника по квалификацијама и норма сата
рада одговарајуће механизације
Цене се могу мењати само ако се исте промене на нивоу комуналног предузећа у граду, односно базна цена из понуде
је април месец текуће године, па уколико у току обављања послова дође до промене цена на трђжишту
Наплата трошкова материјала, радне снаге и механизације врши се месечно једном кроз ситуацију у којој се посебно
исказује материјал и порез на исти, а посебно цена рада и пријема ситуације иста се оверава и враћа најдаље у року од
осам дана од дана пријема на оверу, након ког рока исплата ситуација тече 15 дана по овери, односно до 25-ог у
месецу за предходни месец
Послови који се обаве по посебном налогу или су настали услед елементарних непогода, а предмет су понуде,
односно који се врше ван радног времена, јединична цена из основне понуде биће увећана на начин предвиђен
Законом о зарадама запослених
Сви остали радови који се обаве по посебном налогу а нису предмет понуде, цена ће се исказати кроз посебну
допунску понуду, базирајући се у свему на начин предвбиђен формирања јединичних цена из основне понуде као и
наплата за редован рад на одржавању јавних површина
Трошкови отклањања узрока у обезбеђивању вршења комуналних услуга било на комуналним објектима, депонији,
уређајима и инсталацијама до ангажовања подизвођача признају се кроз ситуацију уз доказ: рачун о изазваним
трошковима

Б) Права и дужности


Да Општинска управа општине Пожега благовремено обезбеди средства у складу са утврђеним годишњим планом за
рад и утрошак материјала за одржавање јавних површина и за утрошак по посебном ангажовању на осталим
пословима од посебног друштвеног интереса из комуналне делатностиДа Општинска управа општине Пожега преко
Надзорног органа даје налог за рад на захтев комуналне инспекције, Месне заједнице и грађана






Надзор у погледу извршења ових послова који стварају материјалне обавезе Општинске управе, врши надлежан
општински орган
Поред осталих обавеза Надзорни орган Општинске управе ће се са извођачем договорити и утврдити обим послова за
поједине послове унапред
Надзор над квалитетом извршавања услуга делатности управљања отпадом (одржавање јавних површина-чишћење и
прање) обавиће комунална инспекција општине у складу са чл.25. и 26. Закона о комуналним делатностима
У случају прекида пружања услуга на пословима делатности управљања отпадом – врши се мин.процес рада на
чишћењу насеља, одржавању атмо.канализације, транспорту смећа и за случај ел.непогода (по позицијама ове понуде)
и налогу Надзорног органа, односно извршилац је у обавези да писаним путем обавести Општинску управу о прекиду
пружања услуга
ИЗВОЂАЧ

ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ У ГРАДУ ПОЖЕГА ЗА 2020/2021.ГОДИНУ
РАДНЕ СНАГЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ У ГРАДУ ПОЖЕГА У 2020/2021.ГОДИНИ
Цене норма часа:
Р.бр.

Опис

Рад високо квалификованог (ВКВ) радника
Рад квалификованог (КВ) радника
Рад неквалификованог (НК) радника
Рад путничког возила
Рад:
- Чистилице
- Ауто цистерне, пуне техничке воде
- Аутоподизача
- Трактора
- мотокултиватора
- машине за чишћење снега:
- култиватор
- „ БОБ-КЕТ“
- „Скип“-а
- „ Фапа“-а 1921
- Прање по тури/ фонтане
- Прање на подручју града
Базни ценовник радова:
1.
2.
3.
4.
5.

Р.бр.
I

2019.
Дин./час
565,42
471,51
377,21
4.170,36

2020./21.
Дин/час
565,42
471,51
377,21
4.170,36

1.970,62
8.708,74
3.786,42
2.270,42
1.266,79

1.970,62
8.708,74
3.786,42
2.270,42
1.266,79

1.797,47
6.814,13
8.140,09
7.381,40
6.245,48
5.893,57

1.797,47
6.814,13
8.140,09
7.381,40
6.245,48
5.893,57

ОПИС ПОСЛОВА
Метлање јавних површина – ДАЊУ (Између 6-14 часова, I-смена)
Чишћење и метлање улица врши се ручно или машински са уклањањем папира, отпадака,
самоникле траве, корова, липшћа, лешева животиња, пражњењем корпи и слично у
периоду од 01.04. до 15.10. текуће године-свакодневно ( према плану за сваку седмицу* и
налога надзорног органа), за случај штрајка и елементарних непогода
првенствено:тротоаре, платое и стазе у целости, са коловозом уз паркиралиште до

Ј.М.

2019.

2020./21

ивичњака и трав.повр. мањг интезитета
- У цену урачунати транспорт на депонију уз извлачење типских посуда са јавних
површина
- У површину урачунати: коловоз, све изграђене и неизграђене троторе, платое и
припадајуће зелене површине уз саобраћајницу
Лети подразумева сваког радног дана и у нерадне дане (субота и недеља), у II смени са
радним временом од 14-22 часа почев од 01.маја до 01.новемнра, на паражњењу
улич.корпи и сакупљању крупног отпада на Тргу и пешачкој зони

Укупно динара по јединици мере:

М2

0,489

0,489

0,999
0,61
0,61

0,999
0,61
0,61

M2

107,181

107,181

M2

0,628

0,628

Увећање:
- Рад на дан празника
- Прековремени рад: нерадан дан, друга смена
- За случај елементарних непогода(ако такав рад није вреднован)

II

Пражњење уличних корпи
1. Ван подручја предвиђеног седмичним планом за чишћење са одвозом на депонију
(седмично) у дане штрајка, ел.непогода и сл. уз сакупљање крупног отпада са
јавне површине
- Бедем зелезничке станице (уторком)
- Николе Пашића од аут.станице до моста на Скрапежу (уторком и суботом)
- ММ.Тешића поред „базена“ (средом)
- Црквено брдо стаза и степенице „Тојо“ (средом)
Укупно:
2. У случају атмосферских падавина
- Пражњење корпи на простору предвиђеном седмичним планом чишћења и
сакупљање крупног отпада као минимум процеса рада што важи и у време
штрајка, ел.непогода и сл.
- У случају да се по оцени надзорног органа није могло извршити чишћење јавних
површина, а испражњене су све корпе у свим деоницама и сакупљен крупан
отпад са јавних површина предвиђених за чишћење тог дана признаје се следећа
површина:
Веза: Веза позиција један ове понуде
а) у летњем периоду (01.4.-15.10. текуће године) за 1300м2 по деоници, односно
6500м2,припад.норма рада једног радника за тај дан

Укупно:
Веза: Позиција два ове понуде
б) У зимском периоду (15.10.-текуће године до 01.04. наредне године) за 650м2 по
деоници, односно-3250м2 припадајућа норма рада једног радника за тај дан

Укупно:
III

M2

1,043

1,043

M2

0,644

0,644

1,306
0,800
0,800

1,306
0,800
0,800

0,858

0,858

0,935
0,875

1.800
0,875

1,063

1,063

1,140

2.230

Чишћење јавних површина дању (између 6-14 часова, I смена) као и под један само у
зимском периоду од 15.10. текуће године до 01.4. наредне године када површине нису
прекривене снегом и ледом (према плану за сваку седмицу-свакодневно и налогу
надзорног органа) за случај штрајка, ел.непогода и сл.
Чишћење се врши ручно или машински а обухвата поред осталог сакупљање ризле, блата
и сл. са одвозом на депонију
У површине урачунати слободан коловоз и тротоар са асфалтним застором

Укупно:
Увећање:
- Рад на дан празника
- Прековремени рад: нерадан дан, друга смена
- За случај елементарних непогода (ако такав рад није вреднован)
IV

Чишћење саобраћајница тротоара и пешачких зона од снега и леда са припадајућим
коловозом – ДАЊУ ( између 6-22 часа, I и евентуално II смена)
У периоду од 15.11 текуће године до 01.04. наредне године, придржавајући се плана
чишћења за сваку седмицу-свакодневно, за случај штрајка, елементарних непогода и сл.
На јавним површинама са асфалтним застором. Уједно уз редовно чишћење чистити од
снега парковске клупе, жардињере, стресати снег са постојећег украсног шибља засађеног
у парковима и са крошњи дрвећа на простору предвиђеном планом чишћења
1. Рад:
„ култиватора“ и маш. за чиш. снега са раоником ( „ Боб“ )
Дању ( између 6-14 часова, I- смена) на површини тротоара и слободних коловоза за два
трага са леве и десне стране на простору обухваћеном седм. планом чишћења (прво
неосунчане стране)

Укупно:

M2

Увећање:
- Рад на дан празника
- Прековремени рад: нерадан дан, друга смена,дежурства, приправност и сл.
II и III приоритет
2. Рад машине са раоником за чишћење снега ( „култиватор“, „Боб“, „ Скип“ и сл.)
између 14-22 часа, II смена, евентуално 10-18 часова међу смена на површинама
коловоза ван седмичног плана чишћења за траг са леве и десне стране ( прво
неосунчане стране)

Укупно:
Увећање:
- Рад на дан празника
- Прековремени рад: нерадан дан, друга смена,дежурство,приправност и сл.

M2

1,080

1,080

Ручно:4,525
Машински:5,857

Ручно:4,525
Машински:5,857

10,454
6,272

10,454
6,272

М2

Ручно:14,933
Машински:18,179

Ручно:14,933
Машински:18,179

Укупно:

М2

Увећање:
- Рад на дан празника

М2

Ручно:0,407
Машински:0,513
Ручно:0,939
Машински:1,076

Ручно:0,407
Машински:0,513
Ручно:0,939
Машински:1,076

Ручно скупљање до разгажавања вишка снега и леда након и уз машинско
чишћење
Дању (између 6-14 часова, прва смена)
Ручно чишћење до површине бетонских плоча за површину платоа централног Трга , снег
прикупљати на ивицу травњака (уз употребу пластичне лопате за ту намену и врсту
поплочаног заастора)
На простору пешачке зоне за површину тротоара са леве и десне и стране, снег
прикупљати на ивицу тротоара поред стабала у дрвореду (прво неосунчане стране) са
припадајућим делом коловоза
Машин. Разгажавање са површине извесног коловоза уз ивичњаке са леве и десне стране
на сливној равни
3.

Укупно:

M2

Увећање:
- Рад на дан празника
- Прековремени рад: нерадан дан, друга смена, дежурства, приправност и сл.
4. Уклањање снега и леда уз одвоз на депонију дању ( између 6-14 часова, I- смена)
а) Први приоритет ручно
Уз превоз трактором – пешачка зона
б) Други приоритет машински: Уз др.превоз са увећањем 26% цене за случај веће
количине снега код сакупљања од 5 цм
У пешачкој зони за површину извесног коловоза

Укупно:
5. Третирање течним калцијум хлоридом (CaCl2)
Посипање соли дању (између 6-14 часова, I-смена)
II-смена (за слободну површину платоа или тротоара од сакупљеног снега
а) Први приоритет (плато централног Трга и пеш.зона) прскање ручном прскалицом са
течним калц.хлоридом)
ручно: посипање соли ван пеш.зоне: тротоари са леве и десне стране (прво неосунчане
стране)
б) Други приоритет (насеља)
машински: када се користи превоз трактор и сл. за површину коловоза у пешачкој зони и
на простору града ван седм. плана чишћења са увећањем 26% цене од позиције а)
в) набавка CaCl2 „ соли“: доказ рачун о набавци

М2

Ручно:0,563
Машински: 0,670

Ручно:0,563
Машински: 0,670

Укупно:

М2

Увећање:
- Рад на дан празника
- Прековремени рад:ноћу од 22-06 часова, нерадан дан

М2

Хид.мреж.:0,659
Цистирна:2,400
Хид.мреж.:1,384
Цистирна:3,126

Хид.мреж.:0,659
Цистирна:2,400
Хид.мреж.:1,384
Цистирна:3,126

М2

Хид.мреж.:0,830
Цистерна:2,572

Хид.мреж.:0,830
Цистерна:2,572

М2

Хид.мреж.:0,867
Цистирна:3,131

Хид.мреж.:0,867
Цистирна:3,131

М2

0,668

0,668

М1

3,408

3,408

М2

0,858

0,858

V

Прековремени рад: нерадан дан, друга смена, дежурства, приправност и сл.

Прање јавних површина дању ( између 6-22 часа, I и II смена)
Прање улица, тротоара и платоа врши се према месечном плану у складу са програмом
рада и налогу надзорног органа у времену од 01.04.-15.11. текуће године а изузетно и ван
овог периода ако временски услови дозвољавају (за случај штрајка, ел.непогода и сл. у
цену урачунати чишћење и сакупљање разног наноса са површина уз одвоз на депонију)
(У површину урачунати све слободне површине са асфалтним застором које припадају
саобраћајници до успостављене границе бетонским парапетом, соклом, потпорним зидом,
риголом, ивичњаком и сл.)
Први приоритет
а) Прање површина које су очишћене по седмичном плану чишћења
За период од 01.04.-15.11. текуће године подразумева прерасподелу радног времена прве
и друге смене, односно међу смена од 10-18 часова рано у пролеће и касно у јесен
Веза позиција Vб2

За период од 15.11. текуће до 01.04. наредне године, углавном у међу смени од 10-18
чаасова, када је констант.темпер. ваздуха већа од 4˚Ц у интезитету минимум три дана

Укупно:
б) Чишћење асфалтних површина које нису обухваћене седмичним планом чишћења
б1) обухвата начин по позицији један и два ове понуде пре прања за период од 01.04.15.11. текуће године
½ III,IV,V месец – Укупно:
Рад: код уклањања самоникле траве дуж асфалтних површина тримером или хемијским
препаратима са избрисавањем и одвозом на депонију
Набавка матријала: доказ рачун о набавци
Рад:
Набавка:
Укупно:
За период од 15.11. текуће до 01.04. наредне године
½ XI, I, II, ½ III месеца - Укупно
II Приоритет (насеља) – асфалтне површине које нису обухваћене седмичним планом
чишћења

Б2) надовезати са позицијом Vа
За период од 01.04.-15.11. текуће године
Укупно:
Увећање:
- Рад на дан празника
- Прековремени рад:ноћу од 22-06 часова, нерадан дан

М2

3,131

3,131

М2

4,085
3,357

6,575
3,357

М2

3,923

3,923

М3

2.075,70

2.075,70

М3

1.662,57

1.662,57

М3

1.698,50

1.698,50

Ком.

788,01

788,01

Ком.
Ком.

913,01
817,96

1654,82
817,96

За период од 15.11. текуће до 01.04. наредне године
Веза позиција Vа1

Укупно:
VI

Чишћење дна корита река и потока
Обухвата комплетно чишћење дна са одвозом на депонију, за случај штрајка
елемен.непогода и сл.
Ручно (просечно9
Машински (просечно)
Превоз трактором (у датом моменту извес.механиз.)
Према програму „Бакионички поток“, чистити тромесечно: од моста у ул.Бана Милутина
до моста на контакту ул.П.Лековића и Нићифора Максимовића
а) после зимског периода (IV месеца)

Укупно:
б) након летњих киша (VII) месец

Укупно:
в) у јесен (X месец)

Укупно:
VII

Чишћење и распушавање сливника, решетки, ригола и сливних уређаја у граду, обухвата
чишћење шахт сливника и канала сливних решетки са пропирањем одводне цеви водом и
одвоз материјала на депонију, уз прање јавних површина рано у пролеће и касно у јесен,
односно IIIили Ivмесец и X или XI месец, односно у дане штрајка,ел.непогода и сл.
Код прикупљања талога из шахтова лагеровати на ивицу тротоара – „берме“ и наредног
дана одвући
Веза: за случај наредне алинеје ове понуде

Укупно:

VIII

Увећање:
- Рад на дан празника
- Прековремени рад:ноћу од 22-06 часова, нерадан дан
Уклањање животињских лешева
а) Скупљање животиња луталица са јавних површина и превоз подесним средством на
сточно гробље уз затрпавањер и сахрањивање
б) Услуге смештаја животиња у прихватилиште

IX

Доказ рачун о услугама
Укупно:
Одвоз смећа – аутоподизачем и сл.запрем.5м3
Одвоз пуних контејнера намењених за дивље депоније уз чиш.јавних површина према
седмичном плану чишћења- лет три пута(понедељак,среда,петак) у току акције односно у
априлу и октобру (понедељак и петак, по потреби и среда), зими два пута (понедељак и
четвртак(, по налогу надзорног органа као и у дане штрајак, односно стварања
дивљ.депонија, ел.непогода и сл.)
У летњем периоду од 01.04. до 15.10. текуће године минимум једном седмично све
контејнере до 8 пута месечно у акцији „Месец дана чистоће“
У зимском периоду од 15.10. текуће године до 01.04. наредне године све контејнере
минимум једном седмично до 6 пута месечно

Укупно:
X

X.1

3.786,40

3.786,40

М3

892,06

892,06

М3

808,47

808,47

М3

Трактор:1.163,90
Камион:1.364,00

Трактор:1.165,85
Камион:1.367,12

Ком.

156,88

156,88

Ком.

176,71

176,71

МОНТАЖА – ДЕМОНТАЖА корпи за отпадке, са употребом превоза, подразумева:
постављање нових, замену дотрајалих и успостављање веза код оштећених- покиданих
трака и механизама
Квартално: III, VI, IX и XII месец

Укупно:
XII

Ком.

ЧИШЋЕЊЕ дивље депоније од указане потребе у дане штрајка, ел.непогода и слично или
камионом (запремоине 5м3) у случају веће количине отпада, цена увећана 26% превоза из
тачке 9.1.

Укупно:
XI

517,84

Култиватором по налогу надзорног органа у дане штрајка, односно стварања дивљих
депонија, ел.непогода и сл. (запремине 1м3)

Укупно:
X.3

517,84

УТОВАР И ОДВОЗ ОТПАДА
Трактором по налогу надзорног органа у дане штрајка, односно стварања дивљих
депонија, ел.непогода и сл. (запремине 3м3)

Укупно:
X.2

Ком.

ПРЕГЛЕД паноа и огласних табли са уклањањем старих објава, плаката, огласа,
обавештења и сл. најмање једном месечно (позиција се обрачунава по броју паноа и
огласних табли) уз редовно чишћење јавних површина на подручју града по позицијама: I,
II и IVб) и за период штрајка, ел.непогода и сл.

Укупно:
НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

А) Обрачун трошккова материјала, рада и механизације:













Обрачун трошкова материјала врши се по тржишним ценама на дан спецификације која се утврђује преко грађевинске
књиге
Уплата се регулише уговором као и манипулативни трошкови
Обрачун трошкова радне снаге и механизације врши се месечно по ценовнику који је саставни део ове понуде
Ценовник је урађен на основу норматива учинка и важећих цена норма сата радника по квалификацијама и норма сата
рада одговарајуће механизације
Цене се могу мењати само ако се исте промене на нивоу комуналног предузећа у граду, односно базна цена из понуде
је април месец текуће године, па уколико у току обављања послова дође до промене цена на трђжишту
Наплата трошкова материјала, радне снаге и механизације врши се месечно једном кроз ситуацију у којој се посебно
исказује материјал и порез на исти, а посебно цена рада и пријема ситуације иста се оверава и враћа најдаље у року од
осам дана од дана пријема на оверу, након ког рока исплата ситуација тече 15 дана по овери, односно до 25-ог у
месецу за предходни месец
Послови који се обаве по посебном налогу или су настали услед елементарних непогода, а предмет су понуде,
односно који се врше ван радног времена, јединична цена из основне понуде биће увећана на начин предвиђен
Законом о зарадама запослених
Сви остали радови који се обаве по посебном налогу а нису предмет понуде, цена ће се исказати кроз посебну
допунску понуду, базирајући се у свему на начин предвбиђен формирања јединичних цена из основне понуде као и
наплата за редован рад на одржавању јавних површина
Трошкови отклањања узрока у обезбеђивању вршења комуналних услуга било на комуналним објектима, депонији,
уређајима и инсталацијама до ангажовања подизвођача признају се кроз ситуацију уз доказ: рачун о изазваним
трошковима

Б) Права и дужности


Да Општинска управа општине Пожега благовремено обезбеди средства у складу са утврђеним годишњим планом за
рад и утрошак материјала за одржавање јавних површина и за утрошак по посебном ангажовању на осталим
пословима од посебног друштвеног интереса из комуналне делатностиДа Општинска управа општине Пожега преко
Надзорног органа даје налог за рад на захтев комуналне инспекције, Месне заједнице и грађана






Надзор у погледу извршења ових послова који стварају материјалне обавезе Општинске управе, врши надлежан
општински орган
Поред осталих обавеза Надзорни орган Општинске управе ће се са извођачем договорити и утврдити обим послова за
поједине послове унапред
Надзор над квалитетом извршавања услуга делатности управљања отпадом (одржавање јавних површина-чишћење и
прање) обавиће комунална инспекција општине у складу са чл.25. и 26. Закона о комуналним делатностима
У случају прекида пружања услуга на пословима делатности управљања отпадом – врши се мин.процес рада на
чишћењу насеља, одржавању атмо.канализације, транспорту смећа и за случај ел.непогода (по позицијама ове понуде)
и налогу Надзорног органа, односно извршилац је у обавези да писаним путем обавести Општинску управу о прекиду
пружања услуга

ИЗВОЂАЧ

Комисија за називе улица, тргова,
градских четврти, заселака и других делова
насељених места на територији
Општине Пожега
01 Број: 06-106/19
09.01.2020. године
Пожега
- СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
- ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Предмет: Предлог за доделу именапешачкој пасарели на
железничкој станици у Пожеги
Комисија за називе улица, тргова, градских четврти, заселака и
других делова насељених места на територији општине Пожега на
седници 01 број: 06-106/19 од 03.01.2020. године, иако то нијењена
надлежност, покреће иницијативу на предлог заменика председника
општине Пожега Ивана Новаковића, да се пешачкој пасарели на
железничкој станици у Пожеги да име „Пасарела Горан Симовић“.
Горан Симовић је изгубио живот у саобраћајној несрећи, током
службеног путовања, априла 2013. године, вршећи функцију заменика
председника општине Пожега. Радећи на месту заменика председника
општине Пожега учествовао је у реализацији великог броја пројеката од
којих је један управо био изградња пешачке пасареле на железничкој
станици у Пожеги.
Уколико прихватите ову иницијативу потребно је прибавити
одговарајућу сагласност породице Симовић, а за Скупштину
припремити предлог са биографијом.
Комисија за називе улица,
тргова, градских четврти, заселака и
других делова насељених места на
територији општине Пожега:
1.
2.
3.
4.

Александар Савић, председник
Видоје Петровић, члан
Видоје Лековић, члан
Миљанка Филиповић, члан

