Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПОЖЕГА
01 број 06-52/17
18.08.2017. године
Пожега

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист
општине Пожега'', бр. 9/16),

За четвртак 24.08.2017. године, у 10,00 сати
у великој сали Скупштине општине Пожега
с а з и в а м
ДЕВЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ЗАПИСНИК СА OСME СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РОГЕ“
ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДА,
УСЛОВИМА, НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА СУФИНАНСИРАЊА ОБНОВЕ
ФАСАДА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“
ПОЖЕГА - У ЛИКВИДАЦИЈИ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ
ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ИЗДАВАЊУ ЛОКАЛА – ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА УГЛУ УЛИЦА Војводе Мишића и Николе Пашића
МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на
седници)
ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
РАЗНО

ПРЕДСЕДНИК,

Зорица Митровић

01 број : 06-43/17
18.08.2017. године

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Општинско веће општине Пожега на седници одржаној 18.08.2017. године,
разматрало је Одлуке, Решење и Закључак из предложеног дневног реда за седницу
Скупштине општине Пожега заказану за 24.08.2017. године и предлаже Скупштини
општине Пожега да материјале под тачкама од 2. до 7. усвоји као у тексту који се
доставља.

01 број: 06-43/17
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
ПОЖЕГА

Милан Божић

01 број : 06-45/17
18.08.2017. године

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Савет за буџет и финансије на седници одржаној 18.08.2017. године,
разматраo је предлог Одлуке о допунском буџету општине Пожега за 2017.
годину.
Савет за буџет и финансије предлаже Скупштини општине Пожега да исту
усвоји као у достављеном тексту.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
ДУШКО ЂОРЂЕВИЋ

З А П И С Н И К
Са осме седнице Скупштине општине Пожега, одржане 11.07.2017. године.
Седница је почела са радом у 10.00 часова.
Седница се магнетофонски снима.
Записник води референт Лела Богдановић.
Седници од изабраних 52 одборника, присуствује 49 одборникa.
Седници не присуствују одборници: Паун Петровић, Данијела Мајсторовић и
Милена Шојић Ивановић
Председник Скупштине Зорица Митровић 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 Милан Божић, начелник општинске управе Велимир Максић, помоћник
председника општине Дејан Петровић, општински правобранилац Миладин Филиповић, и
представници медија (Раде Марковић, Телевизија Пожега и Радио Пожега).
Председницa Скупштине Зорица Митровић упознала је одборнике да су пред
почетак седнице Скупштине добили допуну дневног реда и то: Савет за буџет и финансије
одржао је седницу 07.07.2017. године, на којој је разматран предлог Одлуке о допунском
буџету општине Пожега за 2017. годину, па је Скупштини предложио да исти усвоји као у
достављеном тексту. Такође је обавестила одборнике да је за ову седницу приспео један
амандман који је поднела одборница Зорица Митровић, а који гласи :
„ На основу члана 38. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Пожега подносим
амандаман на дневни ред за седницу Скупштине општине Пожега, заказану за 11.07.2017.
године, тако да се исти допуни са тачком дневног реда која гласи: „Давање сагласности
Удружењу одгајивача коза Западна Србија „Пожешка роса“ да у свом називу могу
користити назив насељеног места „Пожега“, тако да Удружење носи назив: „Пожешка
роса“. Такође је приспео материјал са Административно мандатне комисије која је
заседала 10.07.2017. године, након заседања Општинске изборне комисије, а везано за
верификацију мандата одборника Милоша Бонџулића са листе ИВИЦА ДАЧИЋ –
„Социјалистичка партија Србије – (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић
Палма“, пошто је одборнику Славку Добрићу са те листе, на основу члана 46. Закона о
локалним изборима, престао мандат одборника Скупштине општине Пожега на седници
Скупштине од 26.05.2017. годне.
На основу изнетог, председница је предложила да верификација мандата
одборника Милоша Бонџулића буде прва тачка дневног реда, а да се поднети амандман
уврсти у дневни ред као тачка седам.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, за ову седницу утврдила следећи

ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.

ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА МИЛОША БОНЏУЛИЋА
ЗАПИСНИК СА СЕДМЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2016.ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ДОО
ПОЖЕГА
6. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
7. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА КОЈЕ СЕ БАВИ ОДГАЈИВАЊЕМ КОЗА
ДА У СВОМ НАЗИВУ КОРИСТИ НАЗИВ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПОЖЕГА И ДА
УДРУЖЕЊЕ НОСИ НАЗИВ „ПОЖЕШКА РОСА“
8. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ
9. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
10. РАЗНО
После усвајања дневног реда , председница је предложила да се због високе
температуре и отежаних услова за рад, ограничи време дискусије.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила предлог председника Скупштине Зорице
Митровић о ограниченом трајању времена дискусије и то тако што се шефовима
одборничких група време дискусије ограничава на 8 минута, реплика 2 минута, а осталим
одборницима време трајања дискусије да се ограничи на 5 минута.
1.
Прва тачка дневног реда је верификација мандата одборника.
Одборнику Славку Добрићу са листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија
Србије – (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ на седници од
26.05.2017. године престао мандат одборника у Скупштини општине Пожега у складу са
чланом 46. Закона о локалним изборима.
Општинска изборна комисија је у складу са законским одредбама доделила мандат
првом следећем кандидату за одборника са те изборне листе , Милошу Бонџулићу.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 40 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, верификовала мандат одборнику Милошу
Бонџулићу са листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије – (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“
2.

Пре стављања на гласање записника са претходне седнице Скупштине,
председница Скупштине је обавестила одборнике да је у куцању записника дошло до
техничке грешке јер је у тачки 33. „Разно“, у другом ставу откуцано да се за ту тачку
гласало, те да се други став брише у целини и да тачка 32. гласи :

„У оквиру тачке разно, утврђено је да је одборнику Славку Добрићу престао мандат
одборника у Скупштини Пожега у складу са чланом 46.Закона о локалним изборима“.
Након тога одборник Тихомир Марјановић је тражио да се у тачки 33. Одборничка
питања, поред његовог имена напише да он јесте у коалицији са владајућом већином, али
да се прецизира да је он испред странке Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС).
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 34 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила записник са седме седнице Скупштине
општине Пожега, са исправљеним текстом.
3.

По овој тачки двевног реда за реч се јавила председница одборничке групе
Гордана Стевић и истакла да одборници из њене одборничке групе, нису добили непарне
стране образложења Одлуке о завршном рачуну општине Пожега за 2016. годину, па
пошто немају комплетан материјал за ову тачку, одборници коалиције „Демократска
странка – СПО, ЛДП, НОВА“, неће моћи да дискутују по истој. Одборница Гордана Стевић
је позвала присутне одборнике да подигну руку они који такође нису добили комплетно
образложење ове одлуке. Од присутних одборника јавио се одборник Тихомир
Марјановић који је такође рекао да и његов материјал има исти недостатак.
Председница Скупштине је позвала да подигну руку одборници који немају
комплетан материјал, којом приликом су се јавили одборници из коалиције „Демократска
странка – СПО, ЛДП, НОВА“ и одборник Тихомир Марјановић из странке Партија
уједињених пензионера Србије (ПУПС).
За реч се јавио начелник општинске управе Велимир Максић који је рекао да је
материјал за седницу Скупштине стигао пет дана пре саме седнице и да су сви одборници
који су приметили да њихов материјал није комплетан, требали да се јаве у службу за
скупштинске послове и да благовремено пријаве недостатке јер је за исправку имало
довљно времена.
По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали и одборници Тихомир
Марјановић, Зоран Јотић и Бошко Котарац.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 34 одборника, “против” 1,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ОПШТИНЕ
ПОЖЕГА ЗА 2016.ГОДИНУ.
4.

Након дискусије одборника Бошка Котарца, Зорана Јотића, начелника општинске
управе Велимира Максића и председнице Скупштине Зорице Митровић, која се највише
односила на износ који је опредељен на репрезентацију, Скупштина је већином гласова,
пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали,
усвојила ОДЛУКУ О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ, као у
достављеном тексту.

5.

У оквиру ове тачке за реч су се јавили одборник Тихомир Марјановић и
председник општине Пожега Милан Божић који је дао краће образложење ове тачке и
истакао да је потребно извршити измене и допуне Статута привредног друштва „Спортски
објекти“ доо Пожега, које би смањиле досадашња овлашћења директора, који по
важећем Статуту практично, како је истакао председник, нема потребна ограничења у
свом раду, као и неопходност већег укључења Надзорног одбора у рад ове установе, што
је у крајњем случају и неопходно јер их Закон о јавним предузећима на то обавезује.
Након ових излагања Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 34
одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ СТАТУТА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ДОО ПОЖЕГА као у
достављеном тексту.
6.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 34 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, као у достављеном тексту.
7.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, дала САГЛАСНОСТ УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА КОЈЕ СЕ
БАВИ ОДГАЈИВАЊЕМ КОЗА ДА У СВОМ НАЗИВУ КОРИСТИ НАЗИВ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
ПОЖЕГА И ДА УДРУЖЕЊЕ НОСИ НАЗИВ „ПОЖЕШКА РОСА“, као у достављеном тексту.
8.

Aдминистративно мандатна Комисија је заседала 10.07.2017. године и предложила
је Скупштини општине да донесе следећа решења:
(-Именовање директора Народне библотеке Пожега- )
„Именује се Даниела Скоковић, професор арапског језика и књижевности, из
Пожеге, за директора Народне библиотеке у Пожеги“.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 34 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.
(-Именовање директора Културног центра Пожега-)
(У дискусији су учествовали одборница Гордана Стевић и начелник општинске
управе Велимир Максић.)
„Именује се Срђан Стевановић, дипл.правник, из Пожеге, за директора Културног
центра у Пожеги“.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.

(-Именовање директора ЈП „Развојна агенција Пожега“ Пожега-)
Комисија за именовање директора јавних предузећа спровела је конкурс за
именовање директора и обавила све потребне радње Законом, па пошто се на конкурс
јавио само један кандидат дипл.ецц. Славко Добрић из Пожеге, након спроведене
процедуре, предлаже Скупштини да донесе решење:
„Именује се Славко Добрић, дипл.ецц из Пожеге, за директора ЈП ''РАЗВОЈНА
АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“ Пожега, на период од четири године“.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.
(-Именовање директора Центра за социјални рад Пожега)
Центар за социјални рад Пожега доставио је записник са седнице Управног одбора
од 26.12.2016. године са листом кандидата, конкурсом и др. документацијом која је
прослеђена надлежном Министарству ради давања сагласности.
Управни одбор је једногласно утврдио предлог да се Ђурђе Раковић,
дипл.економиста именује за директора Центра за социјални рад у Пожеги, који је иначе
в.д. директора и једини кандидат који се пријавио и испуњава све тражене услове
конкурса.
Имајући у виду да до седнице Скупштине надлежно Министарство није доставило
сагласност за именовање директора (недавна примопредаја дужности министара), па
Административно-мандатна комисија предлаже Скупштини да донесе решење:
„Именује се Ђурђе Раковић, дипл.ецц, из Милићевог Села, за в.д. директора
Центра за социјални рад у Пожеги“.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.
Административно-мандатна комисија предлаже Скупштини да донесе решење:
„Разрешава се Марија Павловић, члан Управног одбора Културног центра Пожега,
испред локалне самоуправе“.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 34 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.
„Именује се Богдан Пауновић, струковни инж. електротехнике и рачунарства, из
Пожеге, за члана Управног одбора Културног центра у Пожеги, испред локалне
самоуправе“.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 34 одборника, “против” нико,
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.

9.

У оквиру девете тачке дневног реда која се односила на одборничка питања,
председница Скупштине је обавестила да ће сви који су поставили одборничка питања, у
што краћем року добити одговоре у писаној форми.
На седници су одборничка питања поставили одборници Зоран Јотић, Душко
Доловић и Бошко Котарац. Одборницима је председница Скупштине нагласила да сва
питања која су усмено поставили, обавезно предају Скупштинској служби у писаној
форми.
На крају седнице Скупштине, председница је позвала све одборнике да се потпишу
у евиденцију о присутности коју обавезно потписују сви присутни одборници и на почетку
и на крају седнице, како би могли да остваре своје право на дневнице.

Седница је завршена у 13.30 часова.
Записничар
Лела Богдановић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зорица Митровић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПОЖЕГА

ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА
О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2017.ГОДИНУ

АВГУСТ 2017.

На основу члана 30. тачке 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 9/2002), члана 47. и 63.Закона о буџетском систему («Службени гласник РС»број
54/2009…103/15) и члана 105. Статута општине Пожега («Службени лист општине Пожега»
број 2/08), Скупштина општине Пожега на седници одржаној дана _____.2017. године, донела
је

ОДЛУКУ
О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2017.ГОДИНУ

Члан 1.
У члану 1. Одлуке о буџету општине Пожега за 2017. годину износ «902.983.000»
замењује се износом «911.783.000»; износ «886.235.000» замењује се износом «895.035.000».
Члан 2.
У члану 2. Одлуке о буџету општине Пожега за 2017. годину, у тачки I УКУПНА
ПРИМАЊА износ «886.235.000» замењује се износом «895.035.000»; у тачки II УКУПНИ
ИЗДАЦИ износ «886.235.000» замењује се износом «895.035.000».
Члан 3.
У члану 22. – ПРИХОДИ у Билансу прихода и расхода врше се следећа измена:
- 744250 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
општина – додаје се износ “8.800.000“
Члан 4.
У члану 22. – РАСХОДИ у Билансу прихода и расхода врше се следеће измене:
-414000 Социјална давања запосленим износ ”1.832.691” замењује се износом
“2.032.691”;
-416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи износ ”2.322.664 ” замењује се
износом “2.372.664”;
-421000 Стални трошкови износ ”36.211.500 ” замењује се износом “38.163.500”;
-422000 Трошкови путовања износ ”21.182.860 ” замењује се износом “24.924.860”;
-423000 Услуге по уговору износ ”45.375.000” замењује се износом “53.460.000”;
-424000 Специјализоване услуге износ ”92.912.000” замењује се износом “96.812.000”;
-425000 Текуће поправке и одржавање износ „35.948.700“ замењује се износом
„36.093.700“;
-426000 Материјал износ ”18.479.060 ” замењује се износом “19.211.060”;
-441000 Отплате домаћих камата износ ”3.000.000 ” замењује се износом “1.500.000”;
-463000 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ ”102.521.852” замењује се
износом “100.596.852”;
-472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „18.334.324“ замењује се износом
„19.659.324“;
-482000 Порези обавезне таксе и казне износ „206.000“ замењује се износом „205.000“;
-484000 Накнада штете услед елементарних непогода износ „16.500.000“ замењује се
износом „15.770.000“;
-499000 Средства резерве –текућа износ ”12.344” замењује се износом “562.344”;
-511000 Зграде и грађевински објекти износ „170.605.000“ замењује се износом
„163.480.000“;
-512000 Машине и опрема износ ”5.459.384“ замењује се износом „15.859.384“;
-515 Нематеријална имовина износ ”1.499.000“ замењује се износом ”499.000“.

Члан 5.
У Посебном делу буџета врше се следеће измене:
- у разделу 2.ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, функција 110 Извршни и законодавни ограни, финансијски и
фискални послови, програм 2101 Политички систем локалне самоуправе, програмска
активност 0002 Функционисање извршних органа, позиција 12, економска класификација 422
Трошкови путовања износ „150.000“ замењује се износом „50.000“;
-у разделу 3.ОПШТИНСКА УПРАВА,функција 090 Социјална заштита неквалификована на
другом месту, програм 0901 Социјална и дечија заштита, програмска активност 0001
Социјалне помоћи, позиција 16, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту
из буџета износ “15.634.324“ замењује се износом „16.959.324“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, пројекат 0017 Трошкови
ликвидације ЈП „Дирекције за изградњу“, позиција 20, економска класификација 423 Услуге по
уговору износ „3.060.000“ замењује се износом „3.648.000“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 23, економска
класификација 414 Социјална давања запосленим износ “1.206.691“ замењује се износом
“1.406.691“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 25, економска
класификација 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи износ “640.000“ замењује се
износом “690.000“;
- функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 26, економска
класификација 421 Стални трошкови износ „7.500.000“ замењује се износом „7.700.000“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 27, економска
класификација 422 Трошкови путовања износ “248.860“ замењује се износом “263.860“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 28, економска
класификација 423 Услуге по уговору износ “17.720.000“ замењује се износом “25.220.000“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 29, економска
класификација 424 Специјализоване услуге износ “700.000“ замењује се износом “ 1.200.000“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 30, економска
класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ “5.000.000“ замењује се износом
“5.100.000“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 31, економска
класификација 426 Материјал износ “2.778.060“ замењује се износом “3.478.060“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 35, економска
класификација 484 Накнаде штете услед елементарних непогода износ “8.000.000“ замењује
се износом “4.000.000“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 36, економска
класификација 512 Машине и опрема износ „7.298.384“ замењује се износом „7.698.384“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 37, економска
класификација 515 Нематеријална имовина износ “1.000.000“; брише се;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0009
Текућа буџетска резерва, позиција 38, економска класификација 499 Средства резерве текућа износ “12.344“ замењује се износом “562.344“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0014
Ванредне ситуације, позиција 40, економска класификација 484 Накнада штете услед
елементарних непогода, износ „8.500.000“ замењује се износом „11.770.000“;
- функција 170 Трансакције везане за јавни дуг, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0003 Сервисирање јавног дуга, позиција 43, економска класификација 441 Отплате
домаћих камата износ “3.000.000“ замењује се износом “1.500.000“;
-функција 360 Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту, програм 0701
Огранизација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, пројекат 0005 Унапређење
саобраћаја на путевима, позиција 45-1 511 Зграде и грађевински објекти додаје се износ
„2.100.000“;
-функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура, програмска активност 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре,
позиција 54, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „41.280.000“
замењује се износом „24.280.000“;
-функција 510 Управљање отпадом, програм 1102 Комуналне делатности, програмска
активност 0002 Одржавање јавних зелених површина, позиција 62, економска класификација
424 Специјализоване услуге износ „8.000.000“ замењује се износом „8.400.000“;
-функција 510 Управљање отпадом, програм 1102 Комуналне делатности, програмска
активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, позиција 63, економска
класификација 424 Специјализоване услуге износ „20.000.000“ замењује се износом
„23.000.000“;
-функција 520 Управљање отпадним водама, програм 0401 Заштита животне средине,
програмска активност 0004 Управљање отпадним водама, позиција 68, економска
класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „7.000.000“, брише се;
-функција 630 Водоснабдевање, програм 1102 Комуналне делатности, програмска активност
0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, позиција 72, економска класификација 511
Зграде и грађевински објекти износ “22.900.000“ замењује се износом “38.700.000“;
-функција 640 Улична расвета, програм 1102 Комуналне делатности, програмска активност
0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, позиција 74, економска класификација 421
Стални трошкови износ “16.000.000“ замењује се износом “17.800.000“;
-функција 640 Улична расвета, програм 1102 Комуналне делатности, програмска активност
0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, позиција 76, економска класификација 511
Зграде и грађевински објекти износ “1.500.000“ замењује се износом “500.000“;
-функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, пројекат 0012 ОШ
„Петар Лековић“ – Реконструкција крова у нижим разредима, позиција 87, економска
класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ “1.925.000“, брише
се;
-функција 912 Основно образовање, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 89, економска
класификација 422 Трошкови путовања износ “16.965.000“ замењује се износом “20.792.000“;
- у разделу Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 820 Услуге културе,
програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа
културе, позиција 130, економска класификација 426 Материјал износ “155.000“ замењује се
износом “180.000“;
- у разделу Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ,функција 820 Услуге културе,
програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа
културе, позиција 133, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ износ
“25.000“, брише се;
-у разделу 3. Општинска управа, 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 164, економска
класификација 421 Стални трошкови, износ „1.589.500“ замењује се износом „1.541.500“;
-у разделу 3. Општинска управа, 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 165, економска
класификација 423 Услуге по уговору, износ „25.000“ замењује се износом „22.000“;
-у разделу 3. Општинска управа, 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 167, економска
класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „13.222.500“ замењује се износом
„13.267.500“;
-у разделу 3. Општинска управа, 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 168, економска
класификација 426 Материјал износ „131.000“ замењује се износом „138.000“;
-у разделу 3. Општинска управа, 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 169, економска
класификација 482 Порези обавезне таксе и казне износ „1.000“, брише се;

Члан 6.
Изменама у члану 1.и 2. ове Одлуке извршиће се одговарајуће измене збирова у
Билансу прихода и расхода буџета и распореду прихода по функцијама, главама и разделима
буџета.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу
општине Пожега».

01 број 011-36/17 од 24.08.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Председник,
Зорица Митровић

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

135.849.000,00

2.050.000,00

137.899.000,00

24.058.000,00

450.000,00

24.508.000,00

0,00

140.000,00

140.000,00

Социјална давања запосленим

2.032.691,00

100.000,00

2.132.691,00

415

Накнаде за запослене

2.590.000,00

390.000,00

2.980.000,00

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

2.372.664,00

55.000,00

2.427.664,00

417

Судијски и посланицки додатак

5.650.000,00

0,00

5.650.000,00

172.552.355,00

3.185.000,00

175.737.355,00

Свега

41

Расходи за запослене

42

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

38.163.500,00

2.745.000,00

40.908.500,00

422

Трошкови путовања

24.924.860,00

245.000,00

25.169.860,00

423

Услуге по уговору

53.460.000,00

835.000,00

54.295.000,00

424

Специјализоване услуге

96.812.000,00

850.000,00

97.662.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

36.093.700,00

550.000,00

36.643.700,00

426

Материјал

19.211.060,00

795.000,00

20.006.060,00

268.665.120,00

6.020.000,00

274.685.120,00

Свега

42

Коришћење услуга и роба

44

Отплата камата

441

Отплате домаћих камата

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Отплата камата

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Свега

44

45

Субвенције

451

Субвенције јавним нефинансијским пред.

61.500.000,00

0,00

61.500.000,00

Субвенције

61.500.000,00

0,00

61.500.000,00

100.596.852,00

7.093.000,00

107.689.852,00

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

14.255.000,00

0,00

14.255.000,00

Донације и трансфери

116.351.852,00

7.093.000,00

123.444.852,00

Свега

46

47

Права из социјалног осигура

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

19.659.324,00

0,00

19.659.324,00

Права из социјалног осигура

19.659.324,00

0,00

19.659.324,00

Свега

47

Стр. 1

Економска
класификација

Опис

1

Из буџета

2

3

48

Остали расходи

481

Дотације невладиним организацијама

482

Порези обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова и

484

Накнада штете услед елем.непогода

485

Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.

Свега

48

Остали расходи

Додатни
приходи
4

Укупно
5

28.235.000,00

100.000,00

28.335.000,00

205.000,00

5.000,00

210.000,00

9.971.000,00

0,00

9.971.000,00

15.770.000,00

0,00

15.770.000,00

68.621,00

0,00

68.621,00

54.249.621,00

105.000,00

54.354.621,00

49

Админ.транс.из буџета

499

Средства резерве-текућа

562.344,00

0,00

562.344,00

499

Средства резерве-стална

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Админ.транс.из буџета

2.062.344,00

0,00

2.062.344,00

163.480.000,00

50.000,00

163.530.000,00

15.859.384,00

295.000,00

16.154.384,00

Свега

49

51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

499.000,00

0,00

499.000,00

Основна средства

179.838.384,00

345.000,00

180.183.384,00

Свега

51

54

Природна имовина

541

Земљиште

3.656.000,00

0,00

3.656.000,00

Природна имовина

3.656.000,00

0,00

3.656.000,00

Свега

54

62

Набавка финансијске имовин

621

Набавка домаће финансијске имовине

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

Набавка финансијске имовин

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

16.748.000,00

911.783.000,00

Свега

62

895.035.000,00

УКУПНО РАСХОДИ:

Стр. 2

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА
Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

РАЗДЕО 1

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

Социјални доприноси на терет послодавца

2.405.000,00

2.405.000,00

430.000,00

430.000,00

30.000,00

30.000,00

3-1 414

Социјална давања запосленим

3

415

Накнаде за запослене

110.000,00

110.000,00

4

421

Стални трошкови

205.000,00

205.000,00

5

422

Трошкови путовања

120.000,00

120.000,00

6

423

Услуге по уговору

1.637.000,00

1.637.000,00

7

425

Текуће поправке и одржавање

200.000,00

200.000,00

8

426

Материјал

400.000,00

400.000,00

9

465

Остале дотације и трансфери

330.000,00

330.000,00

Порези обавезне таксе и казне

30.000,00

30.000,00

5.897.000,00

5.897.000,00

10 482

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

0002

Извори финансирања за програм

2101

5.897.000,00

0,00

5.897.000,00

функција 110

01 Приходи из буџета

5.897.000,00

Укупно

5.897.000,00

функција 110

5.897.000,00
0,00

5.897.000,00

РАЗДЕО 1
5.897.000,00

01 Приходи из буџета

Укупно

5.897.000,00
5.897.000,00

5.897.000,00

Укупно програм

Извор финансирања за

0,00

2101

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

5.897.000,00

РАЗДЕО 1

5.897.000,00

5.897.000,00

0,00

5.897.000,00

РАЗДЕО 2

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

2101

Функционисање извршних органа

0002
11 417

Судијски и посланицки додатак

12 422

Трошкови путовања

Стр. 1

3.000.000,00

3.000.000,00

50.000,00

50.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за прог.акт. 0002
3.050.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

2101

3.050.000,00

0,00

3.050.000,00

функција 110

01 Приходи из буџета

3.050.000,00

Укупно

3.050.000,00

функција 110

3.050.000,00
0,00

3.050.000,00

РАЗДЕО 2
3.050.000,00

01 Приходи из буџета

Укупно

3.050.000,00
3.050.000,00

3.050.000,00

Укупно програм

Извор финансирања за

0,00

2101

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

3.050.000,00

3.050.000,00

РАЗДЕО 2

3.050.000,00

3.050.000,00

0,00

3.050.000,00

РАЗДЕО 3
ОПШТИНСКА УПРАВА
функција 090 Социјална заштита
некласификована на другом месту
Локални економски развој

1501

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

1.500.000,00

0,00

1501
1.500.000,00

1.500.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

1.500.000,00

1501

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Социјална и дечја заштита

0901

Помоћ у кући старим и инвалидним лицима

0008
14 463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

Извори финансирања за пројекат 0008
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0008

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

Социјалне помоћи

0001
15 463

Донације и трансфери ост.нивоима власти
Ова апропријација се односи на:
тренутне социјалне помоћи

Стр. 2

6.295.000,00

6.295.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

16 472

Средства
из буџета

6

7

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Додатни
приходи
8

Укупно
9

16.959.324,00

16.959.324,00

Ова апропријација се користи за:
1.600.000

-превоз соц.угрожене деце
-бесплатни уџбеници

650.000

-ученичке награде

450.000

-студентске награде

1.500.000

-новорођенчад

4.000.000
300.000

-пензионери
-ђаци прваци

2.000.000

-Решавање стамбених потреба избеглих

6.325.000

и расељених лица
134.324

-једнократне помоћи
Извори финансирања за прог.акт. 0001

23.254.324,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

23.254.324,00

23.254.324,00

0,00

23.254.324,00

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

0004
17 423

Услуге по уговору

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

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

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

Активности Црвеног крста

0005
18 481

Дотације невладиним организацијама

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

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

0005

Извори финансирања за програм

0001

4.000.000,00
34.304.324,00

34.304.324,00

0901

34.304.324,00

Локална самоуправа

0602

0,00

0901

01 Приходи из буџета
Укупно програм

4.000.000,00

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Стр. 3

0,00

34.304.324,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

19 463

Средства
из буџета

6

7

Донације и трансфери ост.нивоима власти

Додатни
приходи
8

Укупно
9

1.828.000,00

1.828.000,00

Ова апропријација се користи за:
-Опрема Центра

450.000

-Текући тршкови социјалног становања

584.000

-Инв.одрж.објеката соц.становања

300.000

-Рек.котларнице домског одељења

494.000

Извори финансирања за прог.акт. 0001
1.828.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

1.828.000,00

1.828.000,00

0,00

1.828.000,00

Функционисање националних савета националних мањина

0007
20 472

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

0,00

2.528.000,00

2.528.000,00

Укупно програм

700.000,00

0602

01 Приходи из буџета

0602

Извори финансирања за

700.000,00

2.528.000,00

0,00

2.528.000,00

функција 090

01 Приходи из буџета

38.332.324,00

Укупно

38.332.324,00

функција 090

38.332.324,00
0,00

38.332.324,00

функција 130 Опште услуге
Локална самоуправа

0602

Трошкови ликвидације ЈП"Дирекција за изградњу"

0017
20 423

Услуге по уговору

3.648.000,00

Ова апропријација се користи за
трошкове у поступку ликвидације
ЈП"Дирекција"
-накнада за рад ликвидационог управника

900.000

-оперативни трошкови спровођења

500.000

поступка
16.000

-путни трошкови запослених
-дуговања према потраживачима

388.000

-накнада за неискоришћени год.одмор

628.000
66.000

-солидарна помоћ запосленом
-уговор о делу на посл.ликвидације

1.062.000
88.000

-средства учешћа грађана за
водоснабдевање

Стр. 4

3.648.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за пројекат 0017
3.648.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0017

3.648.000,00

3.648.000,00

0,00

3.648.000,00

Откуп магацина у МЗ Висибаба

0019
20 511

Зграде и грађевински објекти

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Извори финансирања за пројекат 0019
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0019

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0001
21 411

Плате и додаци запослених

22 412

45.702.000,00

45.702.000,00

Социјални доприноси на терет послодавца

7.865.000,00

7.865.000,00

23 414

Социјална давања запосленим

1.406.691,00

1.406.691,00

24 415

Накнаде за запослене

1.200.000,00

1.200.000,00

25 416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

690.000,00

690.000,00

26 421

Стални трошкови

7.700.000,00

7.700.000,00

27 422

Трошкови путовања

263.860,00

263.860,00

28 423

Услуге по уговору

25.220.000,00

25.220.000,00

29 424

Специјализоване услуге

1.200.000,00

1.200.000,00

30 425

Текуће поправке и одржавање

5.100.000,00

5.100.000,00

Ова апропријаиа се користи за:
-уређење фасаде згарде општине

2.000.000

-адаптација просторија за месне

2.000.000

канцеларије
-остале расходе текућег одржавања

1.100.000

31 426

Материјал

3.478.060,00

3.478.060,00

32 465

Остале дотације и трансфери

4.870.000,00

4.870.000,00

33 482

Порези обавезне таксе и казне

100.000,00

100.000,00

34 483

Новчане казне и пенали по решењу судова
и суд.тел

9.371.477,00

9.371.477,00

35 484

Накнада штете услед елем.непогода

4.000.000,00

4.000.000,00

68.621,00

68.621,00

7.698.384,00

7.698.384,00

Ова апропријација се користи за:
-наканду штете од уједа паса луталица
35 485

Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.

36 512

Машине и опрема
Ова апропријацијеа се користи за:
-набавку опреме

3.848.384

-набавка разгласне технике

3.500.000
350.000

-опрему за Музичку школу

Стр. 5

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

6

37 515

Нематеријална имовина

Средства
из буџета
7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

0,00

0,00

125.934.093,00

125.934.093,00

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

0001

125.934.093,00

0,00

125.934.093,00

Текућа буџетска резерва

0009
38 499

Средства резерве-текућа

562.344,00

562.344,00

562.344,00

562.344,00

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

0009

562.344,00

0,00

562.344,00

Стална буџетска резерва

0010
39 499

Средства резерве-стална

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

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

0010

1.500.000,00

Накнада штете услед елем.непогода

11.770.000,00

11.770.000,00

11.770.000,00

11.770.000,00

0,00

1.500.000,00

Ванредне ситуације

0014
40 484

Извори финансирања за прог.акт. 0014
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0014

Извори финансирања за програм

0,00

144.914.437,00

144.914.437,00

Укупно програм

11.770.000,00

0602

01 Приходи из буџета

0602

Извори финансирања за

11.770.000,00

144.914.437,00

0,00

144.914.437,00

функција 130

01 Приходи из буџета

144.914.437,00

Укупно

144.914.437,00

функција 130

144.914.437,00
0,00

144.914.437,00

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

0602

Конкурсно финансирање удружења

0015
41 481

Дотације невладиним организацијама

4.750.000,00

4.750.000,00

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

4.000.000

-конкурсно фин.верских заједница

750.000

Извори финансирања за пројекат 0015
4.750.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0015

4.750.000,00

Стр. 6

4.750.000,00

0,00

4.750.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Пројектно финансирање месних заједница

0016
42 511

Зграде и грађевински објекти

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0016
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0016

2.000.000,00

Извори финансирања за програм

6.750.000,00

6.750.000,00

Укупно програм

2.000.000,00

0602

01 Приходи из буџета

6.750.000,00

0602

Извори финансирања за

0,00

0,00

6.750.000,00

функција 160

01 Приходи из буџета

6.750.000,00

Укупно

6.750.000,00

функција 160

6.750.000,00
0,00

6.750.000,00

функција 170 Трансакције везане за јавни дуг
Локална самоуправа

0602

Сервисирање јавног дуга

0003
43 441

Отплате домаћих камата

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0003
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0003

Извори финансирања за програм

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Укупно програм

1.500.000,00

0602

01 Приходи из буџета

0602

Извори финансирања за

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

функција 170

01 Приходи из буџета

1.500.000,00

Укупно

1.500.000,00

функција 170

1.500.000,00
0,00

1.500.000,00

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

250.000,00

250.000,00

Ова апропријација се користи за:
-научно истраживачки рад

100.000

-рад тела за координацију послова

150.000

безбедности
45 424

Специјализоване услуге

2.500.000,00

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

Стр. 7

300.000
2.200.000

2.500.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

45-1511

Средства
из буџета

6

7

Зграде и грађевински објекти

Додатни
приходи
8

Укупно
9

2.100.000,00

2.100.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

5.850.000,00

5.850.000,00

- oва апропријација се користи за
изградњу аутобуских
стајалишта на територији општине
46 512

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

5.850.000,00

Извори финансирања за програм

5.850.000,00

5.850.000,00

Укупно програм

5.850.000,00

0701

01 Приходи из буџета

0701

Извори финансирања за

0,00

5.850.000,00

0,00

5.850.000,00

функција 360

01 Приходи из буџета

5.850.000,00

Укупно

5.850.000,00

функција 360

5.850.000,00
0,00

5.850.000,00

функција 421 Пољопривреда
Развој пољопривреде

0101

Заштита географског порекла

0003
47 511

Зграде и грађевински објекти

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0003
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0003

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Изградња мини млекаре

0004
46 511

Зграде и грађевински објекти

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

Извори финансирања за пројекат 0004
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0004

800.000,00

0,00

800.000,00

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалн

0001
48 423

Услуге по уговору

1.650.000,00

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

Стр. 8

1.650.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

6

49 424

Специјализоване услуге

Средства
из буџета
7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

3.000.000,00

3.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
-Трансфер знања и развој саветодавства

1.000.000

-Суфиннасирање пројеката по конкурс

1.000.000

има

1.000.000

из области пољопривреде
-Суфинансирање набавке грла стоке са
Фондацијом Владе Дивац
50 426

Материјал

1.000.000,00

1.000.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

Ова апропријација се користи за:
набавку ракета за противградну заштиту
51 451

Субвенције јавним нефинансијским пред.
Ова апропријација се користи за:
-Регрес за репродуктивни материјал-

3.150.000

вештачко осемењавање крава
-Субвенционисање каматне стопе за
кредите за пољопривредну производњу

3.000.000

-Инвестиције у физичка средства
4.000.000

пољопривредних газдинстава
-Инвестиције за прераду и маркетинг
пољопривредних и рибарских произвосда

0

-Субвенционисање набавке садница воћа

1.350.000

Извори финансирања за прог.акт. 0001
17.150.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

17.150.000,00
19.950.000,00

19.950.000,00

0101

Извори финансирања за

0,00

0101

01 Приходи из буџета
Укупно програм

17.150.000,00

17.150.000,00

19.950.000,00

0,00

19.950.000,00

функција 421

01 Приходи из буџета

19.950.000,00

Укупно

19.950.000,00

функција 421

19.950.000,00
0,00

19.950.000,00

функција 451 Друмски саобраћај
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

0002
52 424

Специјализоване услуге

33.650.000,00

Ова апропријација се користи за:
одржавање улица и путева која се
реализује преко Општинске управе

Стр. 9

33.650.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

53 425

Средства
из буџета

6

7

Текуће поправке и одржавање

Додатни
приходи
8

Укупно
9

6.379.200,00

6.379.200,00

24.280.000,00

24.280.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

124.309.200,00

124.309.200,00

Ова апропријација се користи за:
поправку атарских путева
која се реализује преко
Општинске управе
54 511

Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација се користи за:
реконструкцију улица и путева која
се реализује преко Општинске управе

55 511

Зграде и грађевински објекти
Ова апропријаија се користи за:
-изградњу и реконструкцију путне
инфраструктуре у сеоским подручјима
која се реализује преко Општинске упр
Извори финансирања за прог.акт. 0002
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

0,00

124.309.200,00

124.309.200,00

Укупно програм

124.309.200,00

0701

01 Приходи из буџета

0701

Извори финансирања за

124.309.200,00

124.309.200,00

0,00

124.309.200,00

функција 451

01 Приходи из буџета

124.309.200,00

Укупно

124.309.200,00

функција 451

124.309.200,00
0,00

124.309.200,00

функција 452 Водени саобраћај
Комуналне делатности

1102

Остале комуналне услуге

0009
56 424

Специјализоване услуге

13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

Ова апропријације се користи за:
одржавање водотокова, а реализује се
преко Развојне агенције
Извори финансирања за прог.акт. 0009
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0009

Извори финансирања за програм

0,00

13.000.000,00

1102
13.000.000,00

13.000.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

13.000.000,00

1102

Стр. 10

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6
Извори финансирања за

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

функција 452

01 Приходи из буџета

13.000.000,00

Укупно

13.000.000,00

функција 452

13.000.000,00
0,00

13.000.000,00

функција 474 Вишенаменски развојни пројекти
Урбанизам и просторно планирање

1101

Просторно и урбанистичко планирање

0001
57 423

Услуге по уговору

400.000,00

400.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

Ова апропријација се користи за:
накнаду Комисији за планове
58 511

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

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

Управљање грађевинским земљиштем

0003
59 424

Специјализоване услуге

4.000.000,00

4.000.000,00

Ова апропријација се реализује преко
Развојне агенције, а користи се за
-геодетске услуге

1.500.000

-израду пројектно-техничке

2.500.000

докуменатције
ревитализације старог изворишта
60 511

Зграде и грађевински објекти

100.000,00

100.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0003
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0003

Извори финансирања за програм

0,00

4.100.000,00

1101
6.000.000,00

6.000.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

4.100.000,00

1101

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

Локални економски развој

1501

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

0001
61 451

Субвенције јавним нефинансијским пред.
Ова апроприајције се реализује преко
Развојне агенције,а користи се за
субвенционисање израде планских
докуманета
и пројеката за капиталне инвестиције

Стр. 11

6.000.000,00

6.000.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

61 511

Средства
из буџета

6

7

Зграде и грађевински објекти

Додатни
приходи
8

Укупно
9

5.500.000,00

5.500.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

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

11.500.000,00

11.500.000,00

Укупно програм

11.500.000,00

1501

01 Приходи из буџета

1501

Извори финансирања за

11.500.000,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

функција 474

01 Приходи из буџета

17.500.000,00

Укупно

17.500.000,00

функција 474

17.500.000,00
0,00

17.500.000,00

функција 510 Управљање отпадом
Комуналне делатности

1102

Откуп земљишта за изградњу трансфер станице

0011
62 541

Земљиште

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Извори финансирања за пројекат 0011
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0011

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

Одржавање јавних зелених површина

0002
62 424

Специјализоване услуге

8.400.000,00

8.400.000,00

8.400.000,00

8.400.000,00

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

0002

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

0003
63 424

Специјализоване услуге

23.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0003
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0003

Извори финансирања за програм

0005

23.000.000,00
33.900.000,00

33.900.000,00

1102

Заштита животне средине

0401

0,00

1102

01 Приходи из буџета
Укупно програм

23.000.000,00

Управљање комуналним отпадом

Стр. 12

33.900.000,00

0,00

33.900.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

64 423

Средства
из буџета

6

7

Услуге по уговору

Додатни
приходи
8

Укупно
9

2.100.000,00

2.100.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

7.100.000,00

7.100.000,00

Ова апропријација се користи за:
ЈКП"Дубоко"-превоз и одлагање отпада
65 621

Набавка домаће финансијске имовине
Ова апропријација се користи за:
ЈКП"Дубоко"-инвестиције
Извори финансирања за прог.акт. 0005
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0005

Извори финансирања за програм

7.100.000,00

0,00

0401
7.100.000,00

7.100.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

7.100.000,00

0401

7.100.000,00

0,00

7.100.000,00

Локална самоуправа

0602

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0001
66 451

Субвенције јавним нефинансијским пред.

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

Ова апропријација се користиу за:
субвенцију за порески дуг по основу
пореза на зараде - ЈКП"Наш дом"
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

1.600.000,00

1.600.000,00

Укупно програм

1.600.000,00

0602

01 Приходи из буџета

0602

Извори финансирања за

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

функција 510

01 Приходи из буџета

42.600.000,00

Укупно

42.600.000,00

функција 510

42.600.000,00
0,00

42.600.000,00

функција 520 Управљање отпадним водама
Заштита животне средине

0401

Управљање отпадним водама

0004
67 423

Услуге по уговору

0,00

0,00

0,00

0,00

Ова апропријација се користи за:
одржавање канализације која се реализује
преко ЈКП"Наш дом"
68 511

Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација се користи за:
изградњу канализационих мрежа
која се реализује преко ЈКП"Наш дом"

Стр. 13

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за прог.акт. 0004
0,00
Укупно програм. активност

0004

Извори финансирања за програм

0,00

0,00

0,00

0401
0,00

Укупно програм

0401

Извори финансирања за
Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

функција 520

функција 520

функција 610 Стамбени развој
Урбанизам и просторно планирање

1101

Социјално становање

0004
69 451

Субвенције јавним нефинансијским пред.

28.000.000,00

28.000.000,00

Ова апропријација се користи за
Развојну агенцију Пожега
24.000.000

-за стамбену изградњу

4.000.000

-текући расходи
Извори финансирања за прог.акт. 0004

28.000.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0004

Извори финансирања за програм

28.000.000,00

28.000.000,00

0,00

1101
28.000.000,00

28.000.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

28.000.000,00

1101

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

Локална самоуправа

0602

Реконструкција фасада зграда на тргу Слободе

0018
69 423

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

Извори финансирања за програм

1.000.000,00

29.000.000,00

Укупно

29.000.000,00

функција 610

Локална самоуправа
0001

0,00

1.000.000,00

функција 610

01 Приходи из буџета

функција 620 Развој заједнице
0602

1.000.000,00

1.000.000,00

0602

Извори финансирања за

1.000.000,00

0602

01 Приходи из буџета
Укупно програм

0,00

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Стр. 14

29.000.000,00
0,00

29.000.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

70 451

Средства
из буџета

6

7

Субвенције јавним нефинансијским пред.

Додатни
приходи
8

Укупно
9

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

Ова апропријација се користи за:
субвенционисање ЈП"Дирекција за
изградњу"
-исплата плата за март 2017Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

900.000,00

900.000,00

Укупно програм

900.000,00

0602

01 Приходи из буџета

0602

Извори финансирања за

900.000,00

900.000,00

0,00

900.000,00

функција 620

01 Приходи из буџета

900.000,00

Укупно

900.000,00

функција 620

900.000,00
0,00

900.000,00

функција 630 Водоснадбевање
Комуналне делатности

1102

Даљинско управљање водоводом

0010
70 511

Зграде и грађевински објекти

0,00

0,00

Извори финансирања за пројекат 0010
0,00
Укупно пројекат

0010

0,00

0,00

0,00

Управљање и снабдевање водом за пиће

0008
71 425

Текуће поправке и одржавање

0,00

0,00

38.700.000,00

38.700.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

48.700.000,00

48.700.000,00

Ова апропријација се користи за:
одржавање водовода која се
реализује преко ЈКП"Наш дом"
72 511

Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација се користи за:
изградњу водовода која се реализује преко
ЈКП"Наш дом"

73 621

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. 15

48.700.000,00

0,00

48.700.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Извори финансирања за програм

8

9

48.700.000,00

48.700.000,00

Укупно програм

Укупно

1102

01 Приходи из буџета

1102

Извори финансирања за

Додатни
приходи

48.700.000,00

0,00

48.700.000,00

функција 630

01 Приходи из буџета

48.700.000,00

Укупно

48.700.000,00

функција 630

48.700.000,00
0,00

48.700.000,00

функција 640 Улична расвета
Комуналне делатности

1102

Управљање/одржавање јавним осветљењем

0001
74 421

Стални трошкови

17.800.000,00

17.800.000,00

5.700.000,00

5.700.000,00

500.000,00

500.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

Ова апропријација се користи за:
утрошак електричне енергије за
јавну расвету
75 425

Текуће поправке и одржавање
Ова апропријација се користи за:
текуће поправке и одржавање јавне
расвете

76 511

Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација се користи за:
инвестиције у јавној расвети
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

24.000.000,00
24.000.000,00

24.000.000,00

1102

Извори финансирања за

0,00

1102

01 Приходи из буџета
Укупно програм

24.000.000,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

функција 640

01 Приходи из буџета

24.000.000,00

Укупно

24.000.000,00

функција 640

24.000.000,00
0,00

24.000.000,00

функција 760 Здравство некласификовано на
другом месту
Здравствена заштита

1801

Функционисање установа примарне здравствене заштите

0001
77 512

Машине и опрема

2.916.000,00

Ова апропријација се користи за:
набавку возила за дијализу за потребе
Здравственог центра Ужице-болница
Пожега

Стр. 16

2.916.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за прог.акт. 0001
2.916.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

2.916.000,00

2.916.000,00

0,00

2.916.000,00

Спровођење активности из области друштвене бриге за јавн

0003
77 472

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

2.000.000,00

4.916.000,00

4.916.000,00

Укупно програм

2.000.000,00

1801

01 Приходи из буџета

4.916.000,00

1801

Извори финансирања за

0,00

0,00

4.916.000,00

функција 760

01 Приходи из буџета

4.916.000,00

Укупно

4.916.000,00

функција 760

4.916.000,00
0,00

4.916.000,00

функција 810 Услуге рекреације и спорта
Развој спорта и омладине

1301

Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и

0001
78 481

Дотације невладиним организацијама

15.000.000,00

15.000.000,00

Ова апрпријација се користи за:
-финансирање спортских клубова

1.500.000

-МОСИ 2017
78-1481

13.500.000

Дотације невладиним организацијама

2.875.000,00

2.875.000,00

Ова апропријација се користи за:
2.400.000

-Рукометни клуб "Слога"

25.000

-Карате клуб "Ипон"
-КБЕС"Соко"

100.000

-Шаховски клуб "Пожега"

350.000

Извори финансирања за прог.акт. 0001
17.875.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност
0002

0001

Подршка предшколском и школском спорту

Стр. 17

17.875.000,00

17.875.000,00

0,00

17.875.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

79 481

Средства
из буџета

6

7

Дотације невладиним организацијама

Додатни
приходи
8

Укупно
9

820.000,00

820.000,00

Ова апропријација се користи за:
400.000

-школска такмичења

40.000

-пролећни и јесењи крос
-избор најбољих из области спорта

180.000

-остали расходи

200.000

Извори финансирања за прог.акт. 0002
820.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0002

820.000,00

820.000,00

0,00

820.000,00

Одржавање спортске инфраструктуре

0003
80 451

Субвенције јавним нефинансијским пред.

13.500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

Ова апропријација се користи за:
-субвенционисање "Спортски објекти"доо
Извори финансирања за прог.акт. 0003
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0003

Извори финансирања за програм

13.500.000,00

0,00

1301
32.195.000,00

32.195.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

13.500.000,00

1301

32.195.000,00

0,00

32.195.000,00

Локална самоуправа

0602

Реконструкција градског базена

0016
81 511

Зграде и грађевински објекти

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0016
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0016

15.000.000,00

Извори финансирања за програм

0,00

15.000.000,00

функција 810
47.195.000,00

Укупно

47.195.000,00

функција 810

Развој културе
0001

15.000.000,00

01 Приходи из буџета

функција 820 Услуге културе
1201

15.000.000,00

15.000.000,00

0602

Извори финансирања за

15.000.000,00

0602

01 Приходи из буџета
Укупно програм

0,00

Функционисање локалних установа културе

Стр. 18

47.195.000,00
0,00

47.195.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

82 463

Средства
из буџета

6

7

Донације и трансфери ост.нивоима власти

Додатни
приходи
8

Укупно
9

390.000,00

390.000,00

Ова апропријација се користи за:
-Историјски архив

200.000

-Народни музеј

100.000

-Завод за заштиту споменика културе

90.000

Извори финансирања за прог.акт. 0001
390.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

390.000,00

390.000,00

0,00

390.000,00

Унапређење система очувања и представљања културно ист

0003
83 463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

370.000,00

370.000,00

370.000,00

370.000,00

740.000,00

740.000,00

Ова апропријација се користи за:
пројекат Народног музеја
"Археолошки локалитети Пожега"
84 481

Дотације невладиним организацијама
Ова апропријација се користи за
програмско финансирање културно
уметничког аматеризма
Извори финансирања за прог.акт. 0003
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0003

Извори финансирања за програм

0,00

1.130.000,00

1.130.000,00

Укупно програм

740.000,00

1201

01 Приходи из буџета

1201

Извори финансирања за

740.000,00

1.130.000,00

0,00

1.130.000,00

функција 820

01 Приходи из буџета

1.130.000,00

Укупно

1.130.000,00

функција 820

1.130.000,00
0,00

1.130.000,00

функција 830 Услуге емитовања и издаваштва
Развој културе

1201

Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног

0004
85 424

Специјализоване услуге

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

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

6.000.000,00

1201
6.000.000,00

6.000.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

6.000.000,00

1201
Стр. 19

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6
Извори финансирања за

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

функција 830

01 Приходи из буџета

6.000.000,00

Укупно

6.000.000,00

функција 830

6.000.000,00
0,00

6.000.000,00

функција 912 Основно образовање
Основно образовање

2002
0006
86 463

ОШ"Е.Остојић"-Санација мокрог чвора у продуженом боравк
у
Донације и трансфери ост.нивоима власти
650.000,00

650.000,00

Извори финансирања за пројекат 0006
650.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0006

650.000,00

650.000,00

0,00

650.000,00

ОШ"П.Лековић"-Реконструкција крова у нижим разредима

0012
87 463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

0,00

0,00

Извори финансирања за пројекат 0012
0,00
Укупно пројекат

0012

0,00

0,00

0,00

Функционисање основних школа

0001
88 463

Донације и трансфери ост.нивоима власти

43.252.000,00

43.252.000,00

Ова апропријација се користи за:
595.000

413-Накнаде у натури
414-Социјална давања запосленим

0

415-Накнаде за запослене

8.580.000

416-Награде,бонуис и ост.расходи

1.872.000
17.254.000

421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања

1.422.000

423-Услуге по уговору

2.809.000
245.000

424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање

3.346.000

426-Материјал

4.122.000

483-Новчане казне по решењу суда

27.000

511-Зграде и грађевински објекти

942.000
1.908.000

512-Машине и опрема

130.000

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

43.252.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

43.252.000,00

2002
43.902.000,00

43.902.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм

43.252.000,00

43.252.000,00

2002

Стр. 20

43.902.000,00

0,00

43.902.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Локална самоуправа

0602

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0001
89 422

Трошкови путовања

20.792.000,00

20.792.000,00

20.792.000,00

20.792.000,00

Ова апропријација се користи за:
трошкове превоза ученика
основних школа
Извори финансирања за прог.акт. 0001
01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

0,00

20.792.000,00

20.792.000,00

Укупно програм

20.792.000,00

0602

01 Приходи из буџета

0602

Извори финансирања за

20.792.000,00

20.792.000,00

0,00

20.792.000,00

функција 912

01 Приходи из буџета

64.694.000,00

Укупно

64.694.000,00

функција 912

64.694.000,00
0,00

64.694.000,00

функција 915 Специјално основно образовање
Основно образовање

2002

Функционисање основних школа

0001
90 422

Трошкови путовања

2.650.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

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

2.650.000,00
2.650.000,00

2.650.000,00

2002

Извори финансирања за

0,00

2002

01 Приходи из буџета
Укупно програм

2.650.000,00

2.650.000,00

0,00

2.650.000,00

функција 915

01 Приходи из буџета

2.650.000,00

Укупно

2.650.000,00

функција 915

2.650.000,00
0,00

2.650.000,00

функција 920 Средње образовање
Средње образовање

2003
0006
91 463

Пољопривредна школа-Опремање хемијско-биолошког каби
нета
Донације и трансфери ост.нивоима власти
1.500.000,00

Стр. 21

1.500.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за пројекат 0006
1.500.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0006

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

45.261.852,00

7.093.000,00

52.354.852,00

Функционисање средњих школа

0001
92 463

Донације и трансфери ост.нивоима власти
Ова апропријација се користи за:
411-Плате и додаци запосленим

900.000

412-Соц.доприноси на терет послодавца

153.000

414-Социјална давања запосленим

37.252
11.386.000

415-Накнаде за запослене
416-Награде,бонуис и ост.расходи

1.735.000
13.051.000

421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања

2.410.000

423-Услуге по уговору

4.926.600
530.000

424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање

3.176.000

426-Материјал

5.310.000

483-Новчане казне по решењу суда

100.000

511-Зграде и грађевински објекти

160.000
5.220.000

512-Машине и опрема

410.000

515-Нематеријална имовина

2.150.000

522-Залихе производње

700.000

523-Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за прог.акт. 0001

45.261.852,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
09 Примања од продаје.нефин.имов.
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

45.261.852,00

09 Примања од продаје.нефин.имов.
2003

46.761.852,00

6.593.000,00

7.093.000,00

52.354.852,00
46.761.852,00

500.000,00

500.000,00

6.593.000,00

6.593.000,00

7.093.000,00

53.854.852,00

46.761.852,00

04 Сопствени приходи
09 Примања од продаје.нефин.имов.
функција 920

глава 3.1
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
функција 820 Услуге културе
1201

6.593.000,00

функција 920

01 Приходи из буџета

Укупно

500.000,00

46.761.852,00

04 Сопствени приходи

Извори финансирања за

500.000,00

2003

01 Приходи из буџета

Укупно програм

45.261.852,00

Развој културе

Стр. 22

46.761.852,00

46.761.852,00
500.000,00

500.000,00

6.593.000,00

6.593.000,00

7.093.000,00

53.854.852,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Чигра

0016
93-1422

Трошкови путовања

93-2423

Услуге по уговору

93-3424
93-4426

30.000,00

30.000,00

130.000,00

130.000,00

Специјализоване услуге

20.000,00

20.000,00

Материјал

20.000,00

20.000,00

200.000,00

200.000,00

Извори финансирања за пројекат 0016
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0016

200.000,00

0,00

200.000,00

Унапређење библиотечких услуга у систему Cobiss

0017
93-5512

Машине и опрема

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за пројекат 0017
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0017

500.000,00

0,00

500.000,00

Функционисање локалних установа културе

0001
93 411

Плате и додаци запослених

6.645.000,00

6.645.000,00

94 412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.195.000,00

1.195.000,00

95 413

Накнаде у натури

96 414

Социјална давања запосленим

97 415

Накнаде за запослене

98 416

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

Награде, бонуси и остали посебни расходи

526.664,00

5.000,00

531.664,00

99 421

Стални трошкови

825.000,00

110.000,00

935.000,00

100 422

Трошкови путовања

50.000,00

60.000,00

110.000,00

101 423

Услуге по уговору

418.000,00

50.000,00

468.000,00

102 425

Текуће поправке и одржавање

100.000,00

50.000,00

150.000,00

103 426

Материјал

265.000,00

40.000,00

305.000,00

104 465

Остале дотације и трансфери

823.000,00

823.000,00

105 512

Машине и опрема

100.000,00

100.000,00

106 515

Нематеријална имовина

499.000,00

499.000,00

11.496.664,00

11.496.664,00

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

395.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно програм. активност

0001

11.496.664,00

395.000,00

395.000,00
11.891.664,00

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

0002
107 421

Стални трошкови

2.000,00

108 423

Услуге по уговору

85.000,00

30.000,00

115.000,00

109 424

Специјализоване услуге

395.000,00

100.000,00

495.000,00

110 426

Материјал

30.000,00

Стр. 23

2.000,00

30.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за прог.акт. 0002
512.000,00

01 Приходи из буџета

130.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

512.000,00

Укупно програм

1201

Извори финансирања за

642.000,00
12.708.664,00

12.708.664,00

04 Сопствени приходи
12.708.664,00

525.000,00

525.000,00

525.000,00

13.233.664,00

функција 820

01 Приходи из буџета

12.708.664,00

04 Сопствени приходи
функција 820

Извор финансирања за

130.000,00

130.000,00

1201

01 Приходи из буџета

Укупно

512.000,00

12.708.664,00

12.708.664,00
525.000,00

525.000,00

525.000,00

13.233.664,00

глава 3.1
12.708.664,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно

глава 3.1

12.708.664,00

12.708.664,00
525.000,00

525.000,00

525.000,00

13.233.664,00

глава 3.2
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
функција 820 Услуге културе
Развој културе

1201

Магленијада

0007
111 423

Услуге по уговору

445.000,00

445.000,00

445.000,00

445.000,00

Извори финансирања за пројекат 0007
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0007

445.000,00

0,00

445.000,00

Деци фест

0008
112 423

Услуге по уговору

113 426

Материјал

150.000,00

150.000,00

5.000,00

5.000,00

155.000,00

155.000,00

Извори финансирања за пројекат 0008
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0008

155.000,00

0,00

155.000,00

Реци ХИП реци ХОП - фестивал

0009
114 423

Услуге по уговору

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Извори финансирања за пројекат 0009
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0009

200.000,00

0,00

200.000,00

Панк парада - фестивал

0010
115 423

Услуге по уговору

145.000,00

Стр. 24

145.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

5

Опис

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за пројекат 0010
145.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0010

145.000,00

145.000,00

0,00

145.000,00

Поток

0011
116 423

Услуге по уговору

530.000,00

530.000,00

530.000,00

530.000,00

Извори финансирања за пројекат 0011
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0011

530.000,00

0,00

530.000,00

Пожезија

0012
117 423

Услуге по уговору

95.000,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

Извори финансирања за пројекат 0012
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0012

95.000,00

0,00

95.000,00

Џез везе

0013
118 423

Услуге по уговору

165.000,00

165.000,00

165.000,00

165.000,00

Извори финансирања за пројекат 0013
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0013

165.000,00

0,00

165.000,00

Оснивање позоришне аматерске трупе

0014
119 423

Услуге по уговору

292.000,00

292.000,00

292.000,00

292.000,00

Извори финансирања за пројекат 0014
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0014

292.000,00

0,00

292.000,00

Прослава дана општине

0015
120 423

Услуге по уговору

961.000,00

961.000,00

961.000,00

961.000,00

Извори финансирања за пројекат 0015
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0015

961.000,00

0,00

961.000,00

Годишњи програм градске галерије Пожега за 2017.годину

0018
119-422

Трошкови путовања

119-423

85.000,00

85.000,00

Услуге по уговору

278.000,00

278.000,00

119-424

Специјализоване услуге

165.000,00

165.000,00

119-426

Материјал

20.000,00

20.000,00

119-512

Машине и опрема

52.000,00

52.000,00

Стр. 25

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за пројекат 0018
600.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0018

600.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

Функционисање локалних установа културе

0001
120 411

Плате и додаци запослених

6.460.000,00

6.460.000,00

121 412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.155.000,00

1.155.000,00

122 413

Накнаде у натури

123 414

Социјална давања запосленим

124 415

Накнаде за запослене

125 416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

126 421

Стални трошкови

127 422

Трошкови путовања

128 423

0,00

20.000,00

20.000,00

231.000,00

50.000,00

281.000,00

70.000,00

70.000,00

145.000,00

145.000,00

1.195.000,00

135.000,00

1.330.000,00

83.000,00

65.000,00

148.000,00

Услуге по уговору

469.000,00

220.000,00

689.000,00

129 425

Текуће поправке и одржавање

100.000,00

60.000,00

160.000,00

130 426

Материјал

180.000,00

135.000,00

315.000,00

131 465

Остале дотације и трансфери

839.000,00

132 482

Порези обавезне таксе и казне

35.000,00

5.000,00

40.000,00

133 511

Зграде и грађевински објекти

0,00

50.000,00

50.000,00

134 512

Машине и опрема

100.000,00

15.000,00

115.000,00

839.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0001
11.062.000,00

01 Приходи из буџета

755.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно програм. активност

11.062.000,00

0001

755.000,00

755.000,00

11.817.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

20.000,00

70.000,00

11.062.000,00

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

0002
135 416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

136 422

Трошкови путовања

137 423

Услуге по уговору

205.000,00

185.000,00

390.000,00

138 424

Специјализоване услуге

850.000,00

600.000,00

1.450.000,00

139 426

Материјал

30.000,00

30.000,00

60.000,00

140 512

Машине и опрема

40.000,00

30.000,00

70.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
1.175.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

1.175.000,00

915.000,00

915.000,00

915.000,00

2.090.000,00

1201
15.825.000,00

15.825.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно програм

1.175.000,00

1201

Стр. 26

15.825.000,00

1.670.000,00

1.670.000,00

1.670.000,00

17.495.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Развој спорта и омладине

1301

Спровођење омладинске политике

0005
141 422

Трошкови путовања

142 423

50.000,00

50.000,00

Услуге по уговору

190.000,00

190.000,00

143 424

Специјализоване услуге

100.000,00

100.000,00

144 426

Материјал

50.000,00

50.000,00

145 512

Машине и опрема

200.000,00

200.000,00

590.000,00

590.000,00

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

0005

Извори финансирања за програм

590.000,00

590.000,00

1301

Извори финансирања за

0,00

590.000,00

функција 820

01 Приходи из буџета

16.415.000,00

04 Сопствени приходи
функција 820

Извор финансирања за

590.000,00

590.000,00

Укупно програм

590.000,00

1301

01 Приходи из буџета

Укупно

0,00

16.415.000,00

16.415.000,00
1.670.000,00

1.670.000,00

1.670.000,00

18.085.000,00

глава 3.2
16.415.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно

глава 3.2

16.415.000,00

16.415.000,00
1.670.000,00

1.670.000,00

1.670.000,00

18.085.000,00

глава 3.4

ДЕЧЈИ ВРТИЋ
функција 911 Предшколско образовање
Прешколско васпитање

2001

Замена спољашне столарије у објекту "Бамби"

0002
146 511

Зграде и грађевински објекти

0,00

0,00

Извори финансирања за пројекат 0002
0,00
Укупно пројекат

0002

0,00

0,00

0,00

Уређење дворишног простора у објекту "Бамби"

0003
147 511

Зграде и грађевински објекти

8.500.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

Извори финансирања за пројекат 0003
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0003

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

Спајди систем у дворишту објеката "Лептирић"

0004
148 511

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

Стр. 27

1.000.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за пројекат 0004
1.000.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0004

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Видео надзор

0005
147 512

Машине и опрема

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0005
01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0005

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Функционисање предшколских установа

0001
149 411

Плате и додаци запослених

67.617.000,00

2.050.000,00

69.667.000,00

150 412

Социјални доприноси на терет послодавца

12.153.000,00

450.000,00

12.603.000,00

151 413

Накнаде у натури

0,00

100.000,00

100.000,00

152 414

Социјална давања запосленим

153 415

Накнаде за запослене

154 416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

155 421

Стални трошкови

156 422

Трошкови путовања

157 423

Услуге по уговору

158 424

Специјализоване услуге

159 425

Текуће поправке и одржавање

160 426

Материјал

161 465

Остале дотације и трансфери

162 482

Порези обавезне таксе и казне

163 512

Машине и опрема

300.000,00
1.120.000,00

300.000,00
380.000,00

950.000,00

1.500.000,00
950.000,00

8.665.000,00

2.350.000,00

11.015.000,00

190.000,00

100.000,00

290.000,00

2.115.000,00

180.000,00

2.295.000,00

470.000,00

150.000,00

620.000,00

5.220.000,00
13.400.000,00

5.220.000,00
590.000,00

13.990.000,00

6.474.000,00

6.474.000,00

40.000,00

40.000,00

2.000.000,00

250.000,00

2.250.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0001
120.714.000,00

01 Приходи из буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

120.714.000,00

2001

6.600.000,00

127.314.000,00
131.214.000,00

131.214.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

137.814.000,00

функција 911

01 Приходи из буџета

131.214.000,00

07 Донације од осталих нивоа власти
Укупно

6.600.000,00

131.214.000,00

07 Донације од осталих нивоа власти

Извори финансирања за

6.600.000,00

2001

01 Приходи из буџета

Укупно програм

120.714.000,00

функција 911

Стр. 28

131.214.000,00

131.214.000,00
6.600.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

137.814.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6
Извор финансирања за

7

8

Укупно
9

глава 3.4
131.214.000,00

01 Приходи из буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
глава 3.4

Укупно

Додатни
приходи

131.214.000,00

131.214.000,00
6.600.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

137.814.000,00

глава 3.7
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
функција 160 Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту
Локална самоуправа

0602

Функционисање месних заједница

0002
164 421

Стални трошкови

1.541.500,00

150.000,00

1.691.500,00

165 423

Услуге по уговору

22.000,00

110.000,00

132.000,00

166 424

Специјализоване услуге

62.000,00

167 425

Текуће поправке и одржавање

168 426

Материјал

169 481

Дотације невладиним организацијама

0,00

169 482

Порези обавезне таксе и казне

0,00

0,00

170 483

Новчане казне и пенали по решењу судова
и суд.тел

599.523,00

599.523,00

170-512

Машине и опрема

33.000,00

33.000,00

170 541

Земљиште

0,00

0,00

15.663.523,00

15.663.523,00

13.267.500,00

62.000,00
440.000,00

138.000,00

13.707.500,00
138.000,00

100.000,00

100.000,00

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

800.000,00

04 Сопствени приходи
Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

15.663.523,00

0602

15.663.523,00

функција 160

800.000,00

16.463.523,00

15.663.523,00

15.663.523,00
800.000,00

800.000,00

800.000,00

16.463.523,00

глава 3.7
15.663.523,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно

800.000,00

15.663.523,00

04 Сопствени приходи

Извор финансирања за

800.000,00

функција 160

01 Приходи из буџета

Укупно

15.663.523,00

15.663.523,00

04 Сопствени приходи

Извори финансирања за

16.463.523,00

0602

01 Приходи из буџета

Укупно програм

800.000,00

800.000,00

глава 3.7

15.663.523,00

15.663.523,00
800.000,00

800.000,00

800.000,00

16.463.523,00

глава 3.8

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
функција 473 Туризам
Развој туризма

1502

Oткуп земљишта у Рошкој бањи

0003
171 541

Земљиште

1.156.000,00

Стр. 29

1.156.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

Извори финансирања за пројекат 0003
1.156.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат
0004
171 423

0003

1.156.000,00

1.156.000,00

0,00

Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркеста
ра за сабор у Гучи
Услуге по уговору
600.000,00

1.156.000,00

600.000,00

Извори финансирања за пројекат 0004
600.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно пројекат

0004

600.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

Промоција туристичке понуде

0002
172 411

Плате и додаци запослених

173 412

1.920.000,00

1.920.000,00

Социјални доприноси на терет послодавца

345.000,00

345.000,00

174 421

Стални трошкови

210.000,00

210.000,00

175 422

Трошкови путовања

405.000,00

405.000,00

176 423

Услуге по уговору

177 425

Текуће поправке и одржавање

15.000,00

15.000,00

178 426

Материјал

50.000,00

50.000,00

179 465

Остале дотације и трансфери

270.000,00

270.000,00

180 512

Машине и опрема

200.000,00

200.000,00

2.148.000,00

60.000,00

2.208.000,00

Извори финансирања за прог.акт. 0002
5.563.000,00

01 Приходи из буџета

Укупно програм. активност

0002

Извори финансирања за програм

5.563.000,00

1502

7.319.000,00

функција 473

60.000,00

7.379.000,00

7.319.000,00

7.319.000,00
60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.379.000,00

глава 3.8
7.319.000,00

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно

60.000,00

7.319.000,00

04 Сопствени приходи

Извор финансирања за

60.000,00

функција 473

01 Приходи из буџета

Укупно

5.623.000,00
7.319.000,00

7.319.000,00

04 Сопствени приходи

Извори финансирања за

60.000,00

60.000,00

1502

01 Приходи из буџета

Укупно програм

5.563.000,00
60.000,00

04 Сопствени приходи

глава 3.8

Стр. 30

7.319.000,00

7.319.000,00
60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.379.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6
Извор финансирања за

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

РАЗДЕО 3
873.973.000,00

01 Приходи из буџета

873.973.000,00

04 Сопствени приходи

3.555.000,00

3.555.000,00

07 Донације од осталих нивоа власти

6.600.000,00
6.593.000,00

6.600.000,00

16.748.000,0

890.721.000,00

09 Примања од продаје нефин.имов.

Укупно

РАЗДЕО 3

873.973.000,00

6.593.000,00

РАЗДЕО 4

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

2101

Функционисање скупштине

0001
181 411

Плате и додаци запослених

182 412

Социјални доприноси на терет послодавца

183 417

Судијски и посланицки додатак

184 422

Трошкови путовања

185 423

Услуге по уговору

186 465
187 481

2.350.000,00

2.350.000,00

420.000,00

420.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

100.000,00

100.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

Остале дотације и трансфери

349.000,00

349.000,00

Дотације невладиним организацијама

420.000,00

420.000,00

Ова апропријације се користи за:
финансирање политичких странака
420.000

-редован рад
Извори финансирања за прог.акт. 0001

8.139.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно програм. активност

0001

Извори финансирања за програм

2101

8.139.000,00

0,00

8.139.000,00

функција 110

01 Приходи из буџета

8.139.000,00

Укупно

8.139.000,00

функција 110

8.139.000,00
0,00

8.139.000,00

РАЗДЕО 4
8.139.000,00

01 Приходи из буџета

Укупно

8.139.000,00
8.139.000,00

8.139.000,00

Укупно програм

Извор финансирања за

0,00

2101

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

8.139.000,00

8.139.000,00

РАЗДЕО 4

8.139.000,00

8.139.000,00

0,00

8.139.000,00

РАЗДЕО 5

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
функција 130 Опште услуге
Локална самоуправа

0602

Општинско правобранилаштво

0004
188 411

Плате и додаци запослених

189 412

Социјални доприноси на терет послодавца
Стр. 31

2.750.000,00

2.750.000,00

495.000,00

495.000,00

Прог
рам.
1

Прoг Прој Поз Ек.кл
акти екат ициј асиф.
2

3

4

Опис

5

Средства
из буџета

6

7

Додатни
приходи
8

Укупно
9

190 414

Социјална давања запосленим

15.000,00

15.000,00

191 415

Накнаде за запослене

90.000,00

90.000,00

192 416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

61.000,00

61.000,00

193 421

Стални трошкови

20.000,00

20.000,00

194 422

Трошкови путовања

6.000,00

6.000,00

195 423

Услуге по уговору

62.000,00

62.000,00

196 425

Текуће поправке и одржавање

12.000,00

12.000,00

197 426

Материјал

145.000,00

145.000,00

198 465

Остале дотације и трансфери

300.000,00

300.000,00

199 512

Машине и опрема

20.000,00

20.000,00

3.976.000,00

3.976.000,00

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

0004

Извори финансирања за програм

0602

3.976.000,00

0,00

3.976.000,00

функција 130

01 Приходи из буџета

3.976.000,00

Укупно

3.976.000,00

функција 130

3.976.000,00
0,00

3.976.000,00

РАЗДЕО 5
3.976.000,00

01 Приходи из буџета

Укупно

3.976.000,00
3.976.000,00

3.976.000,00

Укупно програм

Извор финансирања за

0,00

0602

01 Приходи из буџета

Извори финансирања за

3.976.000,00

РАЗДЕО 5

3.976.000,00

УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОД 895.035.000,00

Стр. 32

3.976.000,00

0,00

3.976.000,00

16.748.000,00 911.783.000,00

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

711160

Порез на приходе од осигурања лица

711180

Самодоприноси

711190

Порез на друге приходе

Ukupno

711

Планирано
3

66.000.000,00

66.000.000,00

319.008.000,00
31.000.000,00
1.000.000,00
0,00
50.000,00

Порез на доходак,добит и капиталне добитке

29.000.000,00

380.058.000,00

712

Порез на фонд зарада

712110

Порез на фонд зарада

5.000,00

Порез на фонд зарада

5.000,00

Ukupno

712

713

Порез на имовину

713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на капиталне трансакције

713610

Порез на акције на име и уделе

Ukupno

713

70.000.000,00
1.000.000,00
12.000.000,00
0,00

83.000.000,00

Порез на имовину

714

Порез на добра и услуге

714430

Комунална такса за коришћење рекламних паноа

714510

Порези на моторна возила

714540

Накнада за коришћење добара од опстег интереса

500.000,00

714550

Концесионе накнаде и боравишне таксе

900.000,00

714560

Општинске и градске накнаде

Ukupno

714

Порез на добра и услуге

716

Други порези

716110

Комунална такса на фирму

Ukupno

716

10.000,00
15.000.000,00

5.000,00

16.415.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

Други порези

732

Донације од међународних организација

732250

Капиталне донације од међународих организација

0,00

Донације од међународних организација

0,00

Ukupno
733

732

Трансфери од других нивоа власти

Стр. 1

Класификација

Опис

1

2
Текући трансфери од др.нивоа власти у корист општи

733150

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

741530

Накнада за коришћење простора и грађевинског зем

741560

Сливна водна накнада

Ukupno

741

Приходи од продаје добара и услуга

742150

Приходи од продаје добара и услуга или закупа

742250

Таксе у корист нивоа општина

742350

Приходи општинских органа управе

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

744150

Текуци добровољни трансфери од физицких И правн

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

3
205.100.000,00

205.100.000,00

647.000,00
6.000.000,00
500.000,00
7.500.000,00
0,00

14.647.000,00

Приходи од имовине

742

Ukupno

Планирано

Мешовити и неодређени приходи

27.390.000,00
1.500.000,00
700.000,00

29.590.000,00

7.500.000,00
210.000,00
10.000,00

7.720.000,00

0,00
8.800.000,00

8.800.000,00

500.000,00

500.000,00

771

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771110

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

0,00

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

0,00

Ukupno

771

772

Меморандумске ставке из претходне године

772110

Меморандумске ставке из претходне године

100.000,00

Меморандумске ставке из претходне године

100.000,00

Ukupno

772

813

Примања од продаје осталих основних средстава

813150

Примања од продаје осталих основних средстава

100.000,00

Примања од продаје осталих основних средстава

100.000,00

Ukupno
911

813

Примања од домаћих задуживања

Стр. 2

Класификација

Опис

1

2
Примања од задуживања од посл.банака у земљи

911450

Ukupno

911

Примања од домаћих задуживања

УКУПНО ПРИХОДИ:

Стр. 3

Планирано
3
60.000.000,00

60.000.000,00
895.035.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У прилогу акта достављамо вам текст Предлога Одлуке о допунском буџету општине Пожега
за 2017. годину.

На приходној страни буџета извршена је корекција укупних прихода јер је уведен
додатни приход:
-744250 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
општина у износу од 8.800.000,00. Овај износ представља уплате грађана по основу учешћа у
изградњи водовода који се реализује преко ЈКП „Наш Дом“ Пожега.

На расходној страни буџета у посебном делу буџета извршено је следеће:
1. на позицији 12 422 Трошкови путовања у оквиру раздела 2. Општинско веће смањена
су средства за исплате дневница на службеном путу члановима Општинског већа за
100.000,00.
2. на позицији 16 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета додата су средстава у
износу од 1.325.000,00 динара за решавање стамбених потреба избеглих и расељених лица.
3. на позицији 20 423 Услуге по уговору у оквиру пројекта Трошкови ликвидације ЈП
„Дирекција за изградњу“ додата су средстава у износу од 588.000,00. Средстава су намењена
за оперативне трошкове спровођења ликвидације – износ од 200.000,00 динара, и за
измирење дуговања према потраживачима након усвајања Почетног ликвидационог биланса –
износ од 388.000,00.
4. на позицији 23 414 Социјална давања запосленим додата су средства у износу од
200.000,00 динара за исплату отпремнина запосленим у Општинској управи, накнаду за
породиљска одсуства и боловања преко 30 дана.
5. на позицији 25 416 Награде, бонуси, и остали посебни расходи додата су недостајућа
средства у износу од 50.000,00 динара за исплату јубиларних награда запосленим у
Општинској управи.
6. на позицији 26 421 Стални трошкови додата су недостајућа средства у износу од
200.000,00 динара за трошкове електричне енергије, телефона, водовода и канализације и
поште.
7. на позицији 27 422 Трошкови путовања додата су средстава у износу од 15.000,00 за
трошкове превоза и дневнице на службеном путу запослених у Општинској управи.
8. на позицији 28 423 Услуге по уговору додата су средства у износу од 7.500.000,00
динара за исплату накнада по основу привремених и повремених послова, уговора о делу,
плаћање по основу трошкова одржавања рачунара, котизација за семинаре, репрезентације,
накнаде члановима Интерресорне комисије, комисији за утврђивање узрока смрти, , чланарине
РРА Златибор, Сталној конференцији градова, фотокопирање, израду фотографија и друге
услуге.
9.на позицији 29 424 Специјализоване услуге додата су средства у износу од 500.000,00
динара за измирење обавеза по основу услуга хватања паса луталица према ЈКП „Наш Дом“.
10. на позицији 30 425 Текуће поправке и одржавање додата су средства у износу од
100.000,00 за текуће одржавање и поправке у згради Општине.
11. на позицији 31 426 Материјал додата су средстава у износу од 700.000,00 динара за
набавку горива за службена возила, набавку канцеларијског материјала, цвећа и зеленило,
стручну литературу, производе за чишћење и материјала за посебне потребе.
12. на позицији 35 484 Накнада штете услед елементарних непогода смањена су
средства у износу од 4.000.000,00 динара за исплате накнада по основу вансудских поравнања
за уједе паса луталица.

13. на позицији 36 512 Машине и опрема додата су средства у износу 400.000,00 динара
за набавку клима уређаја у канцеларијама Начелника и заменика Начелника, индукционе
плоче за бифе и других машина и опреме за потребе Општинске управе.
14. позиција 37 515 Наматеријална имовина, које је била намењена набавци софтвера, у
износу од 1.000.000,00 динара се брише.
15. на позицији 38 499 Текућа резерва додата су средства у износу од 550.000,00 динара
за непредвиђене трошкове.
16. на позицији 40 484 Накнада штете услед елементарних непогода на програмској
активности Ванредне ситуације додата су средства у износу од 3.270.000,00 динара.
17. на позицији 43 441 Отплате домаћих камата смањују се средства у износу од
1.500.000,00 за отплату дуга према Банци Интеса за реконструкцију путева у сеоским
подручјима.
18. у оквиру Програма 0701 Огранизација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и
пројекта Унапређење безбедности саобраћаја на путевима отворена је нова позиција 45-1 511
Зграде и грађевински објекти у износу од 2.100.000,00. Ова средства су намењена изградњи
аутобуских стајалишта на територији општине Пожега.
19. на позицицији 54 511 Зграде и грађевински објекти смањују се средства за
реконструкцију улица и путева у износу од 17.000.000,00 динара.
20. на позицији 62 424 Специјализоване услуге додата су средства у износу од
400.000,00 динара за трошкове одржавања јавних зелених површина.
21. на позицији 63 424 Специјализоване услуге додата су средства у износу од
3.000.000,00 динара за трошкове чишћења и прања јавних површина.
22. на позицији 74 421 Стални трошкови додата су средства у износу од 1.800.000,00
динара за трошкове електричне енергије за јавну расвету.
23. на позицији 76 511 Зграде и грађевински објекти смањују се средства за инвестиције
у јавну расвету у износу од 1.000.000,00 динара.
24. на позицији 89 422 Трошкови путовања додата су средства у износу од 3.827.000,00
динара за трошкове путовања ученика основних школа.
25. на позицији 68 511 Зграде и грађевински објекти брисана су средства у износу од
7.000.000,00 динара за изградњу канализационих мрежа, а средства су распоређена на
позицију 72 за изградњу водовода које се реализује преко ЈКП „Наш Дом“ Пожега. Позиција 72
511 Зграде и грађевински објекти додатно је повећана за још 8.800.000,00 динара по основу
учешћа грађана у изградњи вододода.
26. позиција 87 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти у оквиру пројекта
ОШ „Петар Лековић“ реконструкције крова у нижим разредима у износу од 1.925.000,00 динара
се брише, јер се пројекат неће реализовати у току ове буџетске године.
27. код основног и средњег образовања средства су задржана на нивоу планираних, с
тим што је извршена прерасподела средстава унутар програмске активности између
одговарајућих економских класификација.
28. У оквиру главе 3.2 Културни центар извршена је прерасподела средстава са позиције
133 511 Зграде и грађевински објекти на позицију 130 426 Материјал у износу од 25.000,00;
динара.
29. у оквиру главе 3.7 Месне заједнице
- извршена је прерасподела средстава за месну заједницу Здравчићи у износу од
21.000,00 динара са позиције 164 421 Стални трошкови на позицију 167 425 Текуће поправке и
одржавање.
- извршена је прерасподела средстава за месну заједницу Љутице у износу 3.000,00
динара са позиције 165 423 Услуге по уговору и са позиције 169 482 Порези, обавезне таксе и
казне у износу од 1.000,00 динара на позицију 164 421 Стални трошкови.
-извршена је прерасподела за месну заједницу Тометино Поље са позиције 167 425
Текуће поправке и одржавање у износу од 7.000,00 на позицију 168 426 Материјал.
-извршена је прерасподела за месну заједницу Прилипац у износу од 20.000,00 динара
са позиције 164 421 Стални трошкови на позицију 167 425 Текуће поправке и одржавање.
- -извршена је прерасподела за месну заједницу Велика Јежевица у износу од 11.000,00
динара са позиције 164 421 Стални трошкови на позицију 167 425 Текуће поправке и
одржавање.

Предлажемо Скупштини општине Пожега да размотри текст Предлога Одлуке о
допунском буџету општине Пожега за 2017.године и усвоји га као у приложеном тексту.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Божић

На основу члана 35 став 7 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14 и 145/14) и члана 14 и 105 Статута општине Пожега (Службени лист Општине
Пожега бр.2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега на седници одржаној
дана________________.године донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„РОГЕ“
ЧЛАН 1
Доноси се План генералне регулације „Роге“.
ЧЛАН 2
План генералне регулације „Роге“ је израђен у циљу утврђивања мера,
правила грађења, начина коришћења и уређења, дефинисања јавног и осталог
земљишта на обухваћеном подручју, као и планова нижег реда који представљају
разраду ПГР и представља основ за издавање локацијских услова и грађевинских
дозвола на обухваћеном подручју.
ЧЛАН 3
Инвеститор израде Плана генералне регулације „Роге“ је Општина Пожега.
ЧЛАН 4
Обрађивач Плана генералне регулације „Роге“ је „Урбополис“ д.о.о. Београд,
Шуматовачка 8.
Обрађивач стратешке процене утицаја на животну средину која је саставни део
ПГР „Роге“ је Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг
„УРБАНПРОЈЕКТ“ ад Чачак, ул. Жупана Страцимира 35/III.
ЧЛАН 5
Планом генералне регулације „Роге“ је обухваћена локација која припада
катастарској општини Роге у укупној површини од 700 ха.
ЧЛАН 6
План генералне регулације „Роге“ који је саставни део ове одлуке има следећи
садржај:
САДРЖАЈ ПЛАНА:

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
-Одлука о изради Плана
-Пројектни задатак
-Извод о регистрацији привредног субјекта
-Лиценце одговорног урбанисте
-Извештај о спроведеном раном јавном увиду у ПГР ''Роге''
-Услови за израду планског документа
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ГРАФИЧКИ ДЕО
- Графички прилози
ЧЛАН 7
Донет План генералне регулације „Роге“ биће потписан од стране председника
Скупштине општине Пожега и оверен печатом Скупштине општине Пожега.
ЧЛАН 8
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
листу општине Пожега.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
03 број 350-44/13
ПРЕДСЕДНИК СО

Зорица Митровић

ОБРАЗЛОЖЕ ЊЕ
У оквиру приоритетних циљева развоја, Просторним Планом општине Пожега
(који је Скупштина општине Пожега донела на седници одржаној 01. 10. 2008. године,
а усаглашен план са Законом 2013. године) дефинисан је и развој туризма, а у
оквиру смерница за даљу планску и програмску разраду поред осталог дефинисана
је израда урбанистичког плана за подручје Рогу, који представља основ за издавање
локацијских и грађевинских дозвола и изградњу на обухваћеном простору.
Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Пожега на животну
средину, која је урађена за потребе израде Просторног плана општине, у оквиру
еколошке валоризације укупне територије општине, дефинисала је простор Рогу као
еколошку зону, у којој постоје повољни услови за развој бањског, руралног и
екотуризма.
Сходно члану 35 став 7 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/2014 и 145/2014) надлежност за доношење урбанистичких планова је на
скупштини јединице локалне самоуправе. У складу са чланом 46 став 1, Одлуку о
изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно
комисије за планове.
У складу са тим, на седници комисијe за планове СО Пожега која је одржана
21.03.2013.године, разматран је предлог Одлуке о изради Плана генералне
регулације „Роге“, када је дато позитивно мишљење и предлог одлуке је упућен у
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даљу законску процедуру.

Одлука о изради Плана генералне регулације „Роге“ је донета на седници
Скупштине општине Пожега 25.03.2013.године, а јавна набавка и уговор за израду су
спроведени током 2015.године.
Обрађивач ПГР „Роге“ је је „Урбополис“ д.о.о. Београд, Шуматовачка 8.
Обрађивач стратешке процене утицаја на животну средину која је саставни део
ПГР-а је Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг
„УРБАНПРОЈЕКТ“ ад Чачак, ул. Жупана Страцимира 35/III.
Спроводећи процедуру као носилац израде плана, а у складу са одредбама
Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) који се односе на
израду и стручну контролу урбанистичких планова, Одељење за урбанизам је
спровело рани јавни увид у документацију израде плана (трајао од 07.12.2015. до
21.12.2015.године у просторијама зграде општине, уз одржану презентацију у
Рогама), стручну контролу нацрта плана генералне регулације (на седници комисије
за планове одржаној 30.06.2016.године) и јавни увид у ПДР (трајао од 15.07.2016. до
15.08.2016.године у просторијама зграде општине, уз одржану презентацију у
Рогама).
Јавна седница комисије за планове након спроведеног јавног увида и
затворена седница комисије за планове одржана је 23.08.2016.године, када је
комисија прихватила неке од датих примедби и ПГР вратила обрађивачу на
поступање, са обавезом да се предлог плана поново достави комисији за планове
Обрађивач плана је поступио по прихваћеним примедбама и доставио је
исправљен и допуњен предлог плана 02.12.2016.године, који је разматран на
седници комисије за планове која је одржана 09.12.2016.године и када је поново дат
рок обрађивачу да изврши све измене и допуне. На седници Комисије за планове
одржаној 25.4.2017.г. разматрана је нова допуњена верзија плана. Након разматрања
свих примедби, комисија је једногласно донела следећи закључак:
„Предметни план се, након исправљања плана по датим сугестијама и
израде Извештаја о стратешкој процени утицаја ПГР „Роге“ на животну средину
и спровођења процедуре у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину, може упутити у процедуру доношења у складу са Законом о
планирању и изградњи.
По достављању исправљеног ПГР „Роге“ од стране обрађивача,
неопходно је да надлежни орган изврши проверу да ли је обрађивач поступио
по датим примедбама.“
Након извршених корекција, обрађивач је доставио предлог плана 26.6.2017.
године, а ово Одељење проверило да је поступљено по закључку Комисије за
планове.
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину
(Сл.гл.РС бр.135/04 и 88/10), на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину ПГР „Роге“ дата је сагласност надлежног органа 03 број 504-14/16 од
07.12.2016.године.
Имајући све претходно наведено у виду, План генералне регулације „Роге“ се
може упутити у даљу процедуру доношења у складу са Законом, како је то текстом
Одлуке и предложено.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Начелник,
Нада Красић,д.п.п.
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На основу члана 60. и 61. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС",
број 104/2016) и члана 105. Статута општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", број
2/08,9/08,3/10 8/15), Скупштина општине Пожега , на седници, одржаној
2017. године,
донела је
ОДЛУКУ О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДА, УСЛОВИМА, НАЧИНУ И
КРИТЕРИЈУМИМА СУФИНАНСИРАЊА ОБНОВЕ ФАСАДА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ
ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком о одржавању зграде и спољног изгледа зграде, условима, начину и
критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на
подручју општине Пожега (у даљем тексту: Одлука) прописују се обавезе власника посебних
делова стамбених и стамбено пословних зграда (у даљем тексту: стамбених зграда) на
одржавању зграде и спољног изгледа зграде, као и услови, начин и критеријуми бесповратног
суфинансирања обнове фасада и унапређење својстава стамбених и стамбено-пословних
зграда на подручју општине Пожега.
II ОБАВЕЗНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ
Члан 2.
Одржавање и управљање у стамбеним зградама, стамбено-пословним зградама, пословним
зградама, зградама јавне намене или зградама које су проглашене за културно добро и
зградама у заштићеним културно-историјским целинама, у циљу спречавања или отклањања
опасности по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности,
односно у циљу обезбеђивања сигурности зграде и њене околине сходно Закону представља
јавни интерес.
Ради остваривања јавног интереса Скупштина општине Пожега, у складу са Законом, доноси
акт о минималној висини износа о текућем одржавању зграда, акт о висини износа накнаде коју
плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника,
као и акт о минималној висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграде.
Члан 3.
Скупштина стамбене заједнице дужна је да, у складу са Законом о становању и одржавању
стамбених зграда (у даљем тексту: Закон), између осталог донесе и програм одржавања
заједничких делова зграде и одлуку о организовању послова одржавања зграде, односно о
поверавању послова одржавања заједничких делова зграде.
Власници или корисници самосталних делова зграде имају обавезу да одржавају своје
делове зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде према прописима
који ближе одређују њихову функционалност и на начин којим се елиминише опасност од
наступања штете или немогућности коришћења других делова зграде.
Уколико скупштина стамбене заједнице, правно лице или предузетник коме је уговором
поверено одржавање зграде, као и лица из става 2. овог члана не организују одржавање у
складу са Законом, односно не изведу радове на одржавању, због чега могу да настану штетне
последице по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће
вредности, Одељење надлежно за послове становања Општинске управа Пожега, на основу
решења грађевинског инспектора и закључка о дозволи извршења донеће решење којим ће се
одржавање стамбене зграде, односно предузимање радова на одржавању зграде на терет
стамбене заједнице поверити ЈП "Наш дом" Пожега, као организацији којој је поверено
обављање послова од јавног интереса у области становања у општини Пожега.
Члан 4.
Одлуком, односно програмом одржавања који доноси скупштина стамбене заједнице утврђују
се нарочито: врсте радова на обавезном одржавању спољног изгледа зграде који ће се вршити
у текућој години; приоритет у извођењу радова; рокови извршавања радова у току године и
предрачун потребних средстава.
Радови на обавезном одржавању спољног изгледа стамбене зграде обухватају поправке или
замену:
1) кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде;
2) кровног покривача и других елемената крова (димњаци, лимене опшивке и увале,
сливници, одводи и други елементи крова, заједничких лођија и тераса и др.);

3) олука, олучних цеви и других елемената за одвод воде са крова и заштиту зграде од
продора воде;
4) хоризонталне и вертикалне хидроизолације;
5) вентилационих цеви канализационе мреже и њихових глава на крову зграде;
6) дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, терасама, лођијама
и другим заједничким деловима зграде;
7) дрвених и металних делова на прозорима и вратима заједничких просторија зграде;
8) оштећених и дотрајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде и других спољних
делова зграде са приоритетом заштите фасаде од продора воде и влаге;
9) громобрана, антенских уређаја и њихових делова на згради;
10) друге радове којима се обезбеђује текуће одржавање спољног изгледа зграде на
задовољавајућем нивоу употребљивости.
Члан 5.
Власници стамбене зграде морају, без одлагања да изврше радове којима би били угрожени
живот и здравље људи, њихова сигурност, заштита имовине од оштећења и довођења зграде,
њених делова, уређаја, инсталација и опреме у стање исправности и употребљивости.
Радови из става 1. овог члана обухватају:
1) скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова за које се утврди
да угрожавају безбедност људи и имовине;
2) поправке или замене делова кровног покривача, ради заштите од последица атмосферских
падавина;
3) скидање или поправка оштећених делова зграде, на балкону, тераси, лођији и степеништу
зграде за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине;
Радови из става 2. овог члана извршавају се без одлагања, а најкасније у року од 48 часова,
односно у року који је одређен у решењу грађевинске инспекције.
Решењем из става 3. овог члана утврђује се и начин извршења решења у случају
непоступања по налогу инспектора, односно преузимање радова на одржавању зграде од
стране ЈП "Наш дом" Пожега као организације којој је поверено обављање послова од јавног
интереса у области становања у општини Пожега на терет стамбене заједнице, односно другог
одговорног лица за одржавање зграде и налаже се власнику посебног дела да омогући
несметано обављање радова у мери која је неопходна за отклањање непосредне опасности по
живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности.
III СУФИНАНСИРАЊЕ ОБНОВЕ ФАСАДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Услови, начин и критеријуми суфинансирања обнове фасада стамбених и стамбено-пословних
зграда на подручју оптине Пожега
Члан 6.
Општина Пожега, ради подстицања очувања и обнове што већег броја фасада стамбених
зграда, суфинансира обнову фасаде стамбених зграда на подручју општине Пожега по зонама,
а према исказаном моделу суфинансирања, док остатак средстава до пуне вредности радова,
суфинансирају власници посебних делова зграде.
Просторни обухват зона исказан је у Прилогу број 1. који је саставни део ове одлуке, а
објављује се на званичној интернет страници општине Пожега.
Суфинансирање обнове фасада стамбених зграда односи се на стамбене зграде које су
намењене за становање и састоје се од најмање четири стана.
Изузетак од става 3. овог члана је суфинансирање обнове фасада стамбених зграда у оквиру
просторно културних историјских целина које суфинансирају у износу од 80%.
Члан 7.
Суфинансирање обнове фасада стамбених зграда финансира се на следећи начин:
ЗОНА I

Општина

ЗОНА II

Општина

ЗОНА III

Општина

Улична фасада

50%

Улична фасада

40%

Улична фасада

30%

Дворишне фасаде

40%

Дворишна фасада

30%

Дворишна фасада

20%

Остале фасаде

30%

Остале фасаде

20%

Остале фасаде

10%

Суфинансирање обнове фасада укључује и обрачунати ПДВ.
Власницима посебних делова зграда који су исказали интерес за обнову уличне, дворишне и
осталих делова фасаде може се суфинансирати обнова свих делова фасаде, а онима који су

исказали интерес за делимичну обнову фасаде може се суфинансирати обнова дворишног и
осталих делова фасаде тек ако је обновљена улична фасада.
Обнова фасаде дворишне зграде којој се прилази кроз уличну зграду суфинансира се као
дворишна и остали делови фасаде.
Члан 8.
Обнова фасаде стамбених зграда изводи се целовито, на зградама као архитектонским
целинама, по правилу материјалима који су исти или слични изворним материјалима (код
културних добара, просторно културно-историјских целина и добара која уживају претходну
заштиту у складу са условима надлежног завода за заштиту споменика културе).
Обнова фасаде стамбених зграда подразумева суфинансирање свих потребних радова на
обнови фасаде с обзиром на тип, облик, врсту грађевине и врсту материјала којима су грађене,
осим:
- захвата обнове на крову;
- набавке нових столарских и браварских елемената фасаде (прозори, врата, застакљени
зидови, носиве конструкције фасадних система с монтажним материјалом, ограде и слично) који
се уграђују у или на спољни зид или ивицу зграде према негрејаном простору;
- санације капиларне и/или темељне влаге;
- конструктивне санације зграде.
Власници посебних делова зграде у целости финансирају трошкове радова обнове на крову,
укључујући и уградњу система топлотне изолације на крову, набавке нових столарских и
браварских елемената фасаде (прозора, врата, застакљених зидова, носиве конструкције
висећих фасадних система са монтажним материјалом, ограде и слично) који се уграђују у или
на спољни зид или ивицу зграде према негрејаном простору, изградњу хоризонталних и
вертикалних олука, санације капиларне и/или темељне влаге и конструктивне санације зграде.
Изузетно од става 1. овога члана обнова фасаде стамбених зграда обухвата суфинансирање
радова и уградњу система топлотне изолације фасадних зидова, укључујући завршни слој
према спољном негрејаном простору на зградама које немају уграђену топлотну изолацију и на
зградама које имају уграђену топлотну изолацију која је оштећена или не задовољава
минималне услове техничких прописа рационалне употребе енергије.
Топлотна изолација суфинансира се према моделу суфинансирања највише до 10%
вредности радова на постављању топлотне изолације са припадајућим ПДВ-ом, а грађевинскозанатски радови завршне обраде зидова и фасадних зидова суфинансирају се према моделу
суфинансирања из члана 5. ове одлуке.
Ако се мења изворна завршна обрада фасаде (бетон, лим и слично) општину Пожега
суфинансира завршну обраду малтером, а трошкове друге врсте завршне обраде фасаде сносе
власници посебних делова зграде.
Члан 9.
Председник општине Пожега (у даљем тексту: председник) доноси Одлуку о расписивању
конкурса за суфинансирање обнове фасада стамбених зграда.
Конкурс се објављује на огласној табли и званичној интернет страници општине Пожега и
траје најмање 30 дана.
Члан 10.
Преседник именује Комисију за утврђивање приоритета у суфинансирању обнове фасада
стамбених зграда (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има председника и шест чланова, од којих су два члана из реда лиценцираних
инжењера архитектуре и грађевине и по један дипломирани економиста и дипломирани
правник.
Задатак Комисије је да:
- припреми текст конкурса и распише конкурс за суфинансирање обнове фасада стамбених
зграда,
- изврши бодовање стамбене зграде према критеријумима утврђеним овом одлуком,
- утврди нацрт листе приоритета суфинансирања обнове фасаде стамбених зграда (у даљем
тексту: Листа приоритета)
- разматра приговоре учесника конкурса изјављених на Нацрт листе приоритета;
- утврди Предлог листе приоритета суфинансирања обнове фасаде стамбених зграда;
- предложи председнику Одлуку о учешћу у суфинансирању обнове фасада стамбених
зграда.
Члан 11.
Критеријуми за утврђивање Листе приоритета одређени су по групама, а свака група је
подељена на четири подгрупе А, Б, Ц и Д које се вреднују бодовима на начин како следи:
Групе критеријума

1. Грађевинско стање уличне фасаде:
а) у целости оштећено 50 бодова
б) оштећено је 50% и више од 50 % површине 30 бодова
ц) местимично оштећено, оштећено је мање од 50% површине 10 бодова
д) задовољавајуће стање 1 бод
2. Грађевинско стање дворишног и осталих фасада:
а) у целости оштећено 50 бодова
б) оштећено је 50% и више од 50 % површине 30 бодова
ц) местимично оштећено, оштећено је мање од 50 % површине 10 бодова
д) задовољавајуће 1 бод
3. Стање фасаде према угрожености пролазника на јавној површини:
а) изразито угрожавање 50 бодова
б) делимично угрожавање 30 бодова
ц) минимално угрожавање 10 бодова
д) не угрожава 1 бод
4. Сложеност извођења потребних радова:
а) врло сложени радови 50 бодова
б) сложени радови који подразумевају уклањање и замену завршног слоја или облоге новим с
евентуалним извођењем подлоге(зида, носивих причврсних конструкција и слично) 30 бодова
ц) радови који подразумевају уклањање и замену завршног слоја или облоге истим 10 бодова
д) мање сложени радови (мањи зидарски, лимарски радови, молерско-фарбарски радови и
слично) 1 бод
5. Извођење топлотне изолације по сложености радова:
а) потпуно извођење топлотне изолације када није уграђена/знатно је или је у целости
оштећена 50 бодова
б) потпуно извођење/замена постојеће топлотне изолације 30 бодова
ц) делимично извођење топлотне изолације/поправке 10 бодова
д) нема потребе за извођењем изолације / није могућеизвођење топлотне изолације 1 бод
6. Извођење рестаураторских радова и/или сложених фасадних профилација по
сложености радова:
а) врло сложено 50 бодова
б) средње сложено 30 бодова
ц) мање сложено 10 бодова
д) нема извођења рестаураторских радова и сложених фасадних профилација 1 бод
7. Година изградње зграде/старост зграде ако је позната или према градитељским
карактеристикама:
а) старија од 100 година 50 бодова
б) од 50 до 99 година 30 бодова
ц) од 21 до 49 година 10 бодова
д) изграђена у последњих 20 година 1 бод
8. Утицај на амбијент и квалитет простора према местима окупљања/кретања грађана:
а) зграда на ободу трга или на тргу износи 50 бодова
б) зграда на углу/зграда на раскрсници улица 30 бодова
ц) истакнута слободно стојећа зграда/зграда у уличном низу 10 бодова
д) ништа од наведеног под а), б) и ц) 1 бод
9. Споменичко својство зграде:
а) појединачно заштићено културно добро 50 бодова
б) зграда на подручју заштићеног културног добра 30 бодова
ц) зграда која није појединачно заштићено културно добро и не налази се на подручју
заштићеног културног добра, али по градитељским и архитектонско обликовним
карактеристикама представља примерак просторних и историјских обележја и амбијенталних
вредности 10 бодова
д) зграда без споменичких својстава 1 бод
10. Година санације фасаде ако је позната или по стању очуваности:
а) није санирана фасада или је санирана пре 50 година и више износи 50 бодова
б) од 30 до 49 година 30 бодова
ц) од 21 до 29 година 10 бодова
д) у последњих 20 година 1 бод
11. Укупна процена хитности обнове фасаде с обзиром на стање
а) врло хитна обнова износи 50 бодова
б) хитна обнова 30 бодова
ц) мање хитна обнова 10 бодова

д) потребна обнова, али није хитна 1 бод
Члан 12.
Уз захтев за суфинансирање обнове фасаде стамбене зграде, управник је дужан да достави
податке и документацију:
1. Име и презиме и ЈМБГ/пословно име и ПИБ и МБ свих власника/сувласника стамбене
зграде или посебних делова (у даљем тексту: власници посебних делова);
2. Одлуку надлежног органа о избору управника зграде;
3. Име и презиме и адресу управника зграде, извод из судског регистра, телефон, мобилни
телефон, е-mail адреса;
4. Извод из листа непокретности са копијом плана катастарске парцеле не старији од 6 (шест)
месеци;
5. Техничку документацију у складу са посебним прописима: копију грађевинске и употребне
дозволе, односно доказ да је зграда грађена пре доношења прописа, или доказ да је стамбена
зграда легализована/озакоњена, као и решење о одобрењу извођења радова за које је поднет
захтев за суфинансирање;
6. Одлуку скупштине стамбене заједнице о усвајању годишњег програма управљања зградом
(ГПУ) у којем су планирани радови и средства за извођење радова на обнови фасада стамбене
зграде;
7. Оверену изјаву којом управник зграде потврђује да располаже осигураним финансијским
средствима од стране власника посебних делова, а у складу са предмером и предрачуном који
је саставни део техничке документације.
Члан 13.
Уз решење о одобрењу извођења радова за које је поднет захтев за суфинансирање обнове
фасада из члана 12. тачке 6. Одлуке доставља се и текстуални и графички део техничке
документације (нацрт постојећег и ново стање зграде) са фото документацијом постојећег
стања.
Саставни део документације из става 1. овог члана је и предмер и предрачун радова у коме
су раздвојено исказани радови по моделу суфинансирања (део који заједнички сносе власници
посебних делова и општина Пожега) и радови које у целости финансирају власници посебних
делова.
Техничку документацију за грађевину може да израђује привредно друштво, односно друго
правно лице, односно предузетник, које је уписано у регистар привредних субјеката и које има
запослена лица са лиценцом одговорног пројектанта и који имају одговарајуће стручне
резултате у изради техничке документације за ту врсту и намену објеката.
Члан 14.
Преглед пристиглих захтева и утврђивање нацрта листе приоритета спровешће Комисија у
року од 10 од дана од дана истека конкурса.
Ако је достављена документација непотпуна, Комисија ће писаним путем затражити од
управника зграде допуну документације, коју је управник зграде дужан да достави у року од 5
дана од дана доставе позива за допуну документације.
Ако управник зграде у року из става 2. овога члана не допуни документацију, сматра ће се да
су власници посебних делова зграде одустали од суфинансирања обнове фасаде стамбене
зграде, а зграда ће се брисати с Листе приоритета.
Непотпуни и неблаговремени захтеви се не рангирају.
Члан 15.
Нацрт Листе приоритета утврђује се према броју додељених бодова.
Комисија Нацрт листе приоритета објављује на огласној табли и званичној интернет страници
општине Пожега.
Учесници на конкурсу могу у року од 5 дана од дана објављивања нацрта Листе приоритета
из става 1. овог члана поднети Комисији приговор.
Комисија је дужна да у року од 5 дана од дана пријема, размотри приговоре на нацрт Листе
приоритета и да након тог рока утврди Предлог листе приоритета.
Уколико две стамбене зграде имају исти број бодова, предност на Листи приоритета ће имати
стамбена зграда у зони I, а уколико две стамбене зграде у истој зони имају исти број бодова,
предност на Листи приоритета ће имати стамбена зграда која старија, а затим зграда која има
споменичка својства.
На основу утврђеног предлога Листе приоритета Комисија израђује предлог Одлуке о учешћу
у суфинансирању обнове фасаде стамбених зграда.
Члан 16.

Одлуку о учешћу у суфинансирању обнове фасада стамбених зграда са Листом приоритета
доноси председник, на предлог Комисије.
Уз Предлог одлуке о учешћу у суфинансирању обнове фасаде стамбених зграда и предлог
Листе приоритета, Комисија прилаже председнику и фото документацију о стању фасаде
зграда, број бодова по сваком критеријуму, као и извештај о свим пријавама и на конкурс и
приговорима на нацрт Листе приоритета.
Одлука из става 1. овог члана са Листом приоритета објављује се на огласној табли и
интернет страници општине Пожега.
Против Одлуке о учешћу у суфинансирању обнове фасада стамбених зграда учесник на
конкурсу може поднети приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана објављивања.
Члан 17.
По правоснажности Одлуке из члана 16. ове одлуке, Комисија ће позвати управника зграде на
закључење Уговора о суфинансирању обнови фасаде стамбене зграде (у даљем тексту:
Уговор).
Уговором између општине Пожега и стамбене зграде регулишу се међусобна права и
обавезе.
Одобрена средства се на рачун стамбене зграде уплаћују након завршених радова на обнови
фасаде у року од 10 дана.
Ако се управник зграде не одазове на позив и не закључи уговор из става 1. овога члана, у
року од 15 дана од дана пријема позива, сматра се да је стамбена зграда одустала од
суфинансирања обнове фасаде и средства се додељују следећој стамбеној згради на Листи
приоритета.
Члан 18.
Све трошкове израде и доставе документације из члана 12. и 13. ове Одлуке у целости сносе
власници посебних делова.
Трошкове који нису предвиђени техничком документацијом, као и трошкове радова који нису
предвиђени у довољној количини, у целости сносе власници посебних делова.
Трошкове стручног надзора над извођењем радова на обнови фасаде у складу са уговором,
сносе власници посебних делова.
Стручну контролу над извођењем уговорених радова у име општине Пожега врши општинска
управа (Одељење) која је надлежна за послове развоја и инфраструктуре.
Члан 19.
Суфинансирање обнова фасада стамбених зграда изводи се у складу средствима
планираним у буџету општине Пожега.
Стамбене зграде додељена средства морају искористити за обнову фасаде најкасније до
30.11. текуће године.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 20.
До устројавања регистра стамбених заједница и избора управника стамбене зграде, пријаву
на учешће на конкурсу за суфинансирање обнове фасаде стамбене зграде из члана 12. и 13.
ове Одлуке може поднети председник скупштине стамбене зграде.
Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмога дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Пожега .
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зорица Митровић
_______________________

Прилог 1.
ОПИС ЗОНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБНОВЕ ФАСАДА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНОПОСЛОВНИХ ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Опис границе ПРВЕ ЗОНЕ :
Граница прве зоне иде улицом Војводе Степе до раскрснице до ''Будимке'', затим улицом
Војводе Мишића до семафора код хотела, потом улицом Николе Пашића до бензинске пумпе када
граница наставља Француском улицом до раскрснице са улицом Вука Караџића, потом наставља
планираним продужетком Француске улице испод старог вртића до пресека са Југ Богдановом улицом у
Радовини, потом иде Југ Богдановом улицом поред Дома здравља и скреће у Немањину улицу према
комплексу касарне на углу раскрснице граница иде улицом Хиландарском до завршетка улице Војводе
Степе.
Опис границе ДРУГЕ ЗОНЕ :
Граница друге зоне иде од моста на бакионичком потоку у ул.К.Милоша код Будимке затим ул.
Миутина Миланковића, а од средине ул. М.Миланковића иде на запад граничном линијом раздвајања
комплекса Будимке и погона кланице до старе пруге потом на југ старом пругом до линије завршетка
Златиборске улице и даље на запад ул. Косовских јунака до ул. Н.Пашића даље ул. Н.Пашића према
мосту до постојећег бедема, даље постојећим бедемом до моста код Дома здравља и даље на север
бедемом до краја бедема. Од те тачке право у раскрсницу ул. Момчила Тешића и Дринске дивизије, и
даље ул. Дринске дивизије до раскрснице са ул. В.Путника; од те раскрснице на југ ул.В.Путника до
раскрснице са ул.Д.Туцовића, даље улицом Д.Туцовића до раскрснице са ул.Бана Милутина. Од те
раскрснице даље ул.Бана Милутина до расрснице са ул. Цара Душана даљае улицом Цара Душана до
раскрснице са ул. Петра Лековић и даље ул. Петар Лековић ка мосту преко бакионичког потока. Од
моста на бакионичком потоку граница иде бакионичким потоком на југ до моста у ул. Књаза Милоша.
Опис границе ТРЕЋЕ ЗОНЕ:
III ЗОНА обухвата подручје општине које није обухваћено I и II зоном.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предложена Одлука о одржавању зграда о спољног изгледа зграда, условима, начину и
критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених и стамбено – пословних зграда на подручју
општине Пожеха, донета је у складу са чланом 60. и 61. Закона о становању и одржавању зграда
("Службени гласник РС", број 104/2016) и чланом 105. Статута општине Пожега
("Службени лист општине Пожега", број 2/08,9/08,3/10 8/15).
На основу члана 60. и 61. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“
бр.104/16) који је ступио на снагу 30.12.2016. године, прописано је следеће:
„Обавезу да одржавају зграду на начин да од зграде, односно заједничких делова зграде не
прети опасност настанка штете имају сва лица из члана 15. овог закона (власници зграде, власници
посебних делова, стамбене заједнице и њихови органи).
Власници или корисници самосталних делова зграде имају обавезу да одржавају своје делове
зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде према прописима који ближе
одређују њихову функционалност и на начин којим се елиминише опасност од наступања штете или
немогућности коришћења других делова зграде.
Одржавање зграде се може уговором поверити правним лицима или предузетницима који се
баве пословима одржавања зграде.
Уколико лица из ст. 2. и 3. овог члана не организују одржавање у складу са овим законом,
надлежни орган јединице локалне самоуправе повериће посао одржавања зграде организацији којој је
поверено обављање послова од јавног интереса.
Лица из члана 15. овог закона дужна су да испуне мере прописане законом којим се уређује
област заштите од пожара и област запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, у смислу
држања запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова и испуњења минималних превентивних
мера које се односе на евакуацију људи и текуће одржавање уређаја за откривање и јављање пожара и
уређаја за гашење пожара.
Текуће и инвестиционо одржавање изводи се у складу са програмом одржавања.
За штету која проистекне због пропуштања обавезе одржавања из става 1. овог члана одговара
лице из члана 15. овог закона које је било дужно да организује извођење одговарајуће врсте радова.
Члан 61.
У случају када лица из члана 15. овог закона не изврше потребне активности на одржавању
зграде, а неспровођењем ових активности би могле да настану штетне последице по живот или
здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, радове на одржавању зграде
преузима јединица локалне самоуправе.
У циљу спречавања настанка штетних последица из става 1. овог члана, јединица локалне
самоуправе може одлуком да утврди урбанистичке зоне или блокове за које прописује обавезу
извршења одређених активности у одржавању зграде, односно обавезно инвестиционо одржавање и
унапређење својстава зграда, уз могућност да се обавеза предузимања тих активности, ако их не
предузму лица из члана 15. овог закона, по основу налога надлежног органа испуни принудно на терет
обавезних лица.
Јединица локалне самоуправе може одлуком да пропише обавезу одржавања спољног изгледа
зграде (фасаде) и забрану промене спољног изгледа (забрана постављања клима-уређаја на
видљивом делу зграде и сл.), уз прописивање различитих степена обавезности одржавања спољног
изгледа зграде, у зависности од урбанистичке зоне или блока у ком се зграда налази.
У случају из ст. 1. и 2. овог члана, јединица локалне самоуправе има право регреса према лицу
које је било дужно да те активности само предузме.
Јединица локалне самоуправе може донети одлуку којом предвиђа бесповратно суфинансирање
активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде из става 2. овог члана, у ком
случају јединица локалне самоуправе обезбеђује средства у буџету за учешће у пројектима
финансирања ових активности и доноси одлуку којом прописује поступак доделе средстава, проценат
учешћа и услове под којима јединица локалне самоуправе учествује у финансирању ових активности.
Средства за финансирање радова из ст. 1. и 2. овог члана обезбеђују се у буџету јединице
локалне самоуправе.

Ради остваривања јавног интереса у складу са чланом 2. овог закона, јединица локалне
самоуправе доноси акт о минималној висини износа о текућем одржавању зграда, акт о висини износа
накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног
управника, као и акт о минималној висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде.
У циљу остваривања јавног интереса у погледу унапређења својстава зграде, јединица локалне
самоуправе нарочито је дужна да најмање једном недељно обезбеди лицима из члана 15. овог закона
саветодавну помоћ за унапређење енергетске ефикасности зграде.
Министар надлежан за послове становања прописује критеријуме за утврђивање минималног
износа које одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова из става 8. овог члана.“
Имајући напред наведено у виду припремљена је одлука у приложеном тексту.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НАЧЕЛНИК,
Нада Красић,д.п.п.

На основу одредбе члана 524 и 525 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), у вези члана 76. став 1. Закона о јавним
предузећима (“Сл.гласник РС”,бр.15/2016) ликвидациони управник ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ”ПОЖЕГА - У ЛИКВИДАЦИЈИ из Пожеге, дана 24.07.2017. године, сачињава:

ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ
Над ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ”ПОЖЕГА - У ЛИКВИДАЦИЈИ, даље: Дирекција, из Трг
Слободе бр.9 Пожега, уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне
регистре, матични број 17012274, ПИБ 101002925, са пословним бројем рачуна 840-49364107, одлуком Скупштине општине Пожега, покренут је поступак ликвидације, што је
регистровано решењем Регистратора Регистра привредних субјеката Агенције за привредне
регистре, број 24484/2017 од 28.03.2017. године, са којим датумом је објављен и оглас на
интернет страни Агенције, са позивом повериоцима да пријаве своја потраживања на адресу
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ”ПОЖЕГА Трг Слободе бр.9 31210 Пожега.
Ликвидациони управник је саставио почетни ликвидациони биланс са стањем на дан
27.04.2017.године односно на дан покретања поступка ликвидације и доставио га као
ванредни финансијски извештај Агенцији за привредне регистре – Регистру финансијских
извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника и предузео све потребне
радње пред надлежним пореским органом за спровођење ликвидационог поступка.
У складу са чланом 524.и 525. Закона о привредним друштвима, ликвидациони управник
утврђује:
Листу пријављених потраживања:
ЛА ФАНТА Д.О.О. БЕОГРАД ул.Патријаха Димитрија 12 изнoс 1.061,16 са
законском затезном каматом
WIENER STADTISCHE Oсигурање а.д.о.БЕОГРАД ул.Трешњиног цвета
бр.1 износ 21.560,88
ГЕОСОФТ ДОО БЕОГРАД , ул.Владимира Томановића бр.9 износ
157.440,00
3Д ИНЖЕЊЕРИНГ ЛОЗНИЦА ул.Георгија Јакшића С-30 износ 182.000,00
дин ЈАВНО ПРДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД ул.Царице
Милице 2 износ 25.097,61 са каматом
МИЛОШ РАКИЋ ул.Змајева 12 износ 187.306,02-бруто са каматом
2) Листа признатих потраживања:
ЛА ФАНТА Д.О.О. БЕОГРАД ул.Патријаха Димитрија 12 изнoс 1.061,16 са
законском затезном каматом
WIENER STADTISCHE Oсигурање а.д.о.БЕОГРАД ул.Трешњиног цвета
бр.1 износ 21.560,88
ГЕОСОФТ ДОО БЕОГРАД , ул.Владимира Томановића бр.9 износ
157.440,00
1)

3Д ИНЖЕЊЕРИНГ ЛОЗНИЦА ул.Георгија Јакшића С-30 износ 182.000,00
дин ЈАВНО ПРДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД ул.Царице
Милице 2 износ 25.097,61 са каматом
МИЛОШ РАКИЋ ул.Змајева 12 износ од 67.964,98 нето за неискоришени
годишзи одмор.
3) Листа оспорених потраживања са образложењем:
МИЛОШ РАКИЋ ул.Змајева 12 износ 72,172,53 бруто-са каматом, по уговору
о делу, јер није уговором ангажован на било које послове,и порези и
доприноси у износу 47.168,51 који су плаћени 13.06.2017. на зараду за
неискорићени годишњи одмор.
Имовина Дирекције довољна је за измирење свих обавеза друштва.
Радње неопходне за спровођење ликвидације:
За спровођење поступка ликвидације неопходно је предузети следеће радње:
- пренос основних средстава на друге субјекте
- исплата признатих потраживања
- израда завршног ликвидационог биланса
- усвајање почетног ликвидационог извештаја
- регистрација усвојеног почетног ликвидационог извештаја и завршног
ликвидационог биланса код Агенције за привредне регистре
- подношење пријаве Пореској управи
- доношење законом прописаних одлука за окончање поступка ликвидације)
- окончање судских поступака
4) Време предвиђено за завршетак ликвидације:
:Време предвиђено за окончање ликвидације 18 месеци.
3)

Почетни ликвидациони извештај подноси се Супштини општине Пожега а по доношењу
одлуке о усвајању достављен Регистру Привредних субјеката ради регистрације.

Ликвидациони управник
Миљко Краговић

На основу одредбе члана 524. и 525. Закона о привредним друштвима
(''Сл.гласник РС'', бр. 36/2011; 99/2011, 83/2014), и члана 105. Статута општине
Пожега ( „ Сл.лист општине Пожега“ бр. 2/08, 9/08,3/10 и 8/16), Скупштина
општине Пожега , дана _______2017. године , донела је

ОДЛУКУ
о усвајању почетног ликвидационог извештаја

Усваја се почетни ликвидациони извештај ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ''
ПОЖЕГА – У ЛИКВИДАЦИЈИ из Пожеге, Трг Слободе 9, сачињен од стране
ликвидационог управника са стањем на дан 25.07.2017. године.

01 Број:_____/2017 од ________2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Зорица Митровић

На основу чланова 29. и 30. Закона о јавном приватном партнерству и
концесијама ( „ Службени гласник РС “ број 88/2011, 15/2016 и 104/2016) , члана 9.
Закона о комуналним делатностима ( „ Службени гласник РС “ број 88/2011) и члана
105. Статута општине Пожега ( „ Службени лист општине Пожега “ број 2/08, 9/08,3/10
и 8/15), Скупштина општине Пожега на седници одржаној дана _______ 2017. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ
за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног
осветљења на територији општине Пожега

Члан 1.
У Стручни тим за реализацију Пројекта јавно-приватног парнтерства без
елемената концесије за реализацију реконструкције, рационализације и одржавања
јавног осветљења на територији општине Пожега ( у даљем тексту: Стручни тим),
именује се :
За руководиоца:
-

др Милан Божић, председник општине Пожега

За чланове :
-

Зорица Митровић, председник Скупштине општине Пожега

-

Биљана Тошић, помоћник председника општине Пожега

-

Велимир Максић, начелник Општинске управе Пожега

-

Душко Ђорђевић, заменик начелника Општинске управе Пожега

-

Миљко Краговић, ликвидациони управник ЈП „ Дирекција за изградњу у
ликвидацији “ Пожега.

Члан 2.
Задаци Стручног тима су :
-

пружање стручне помоћи Јавном телу при припреми Предлога ЈПП за
реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на
територији општине Пожега, који се упућује Комисији за ЈПП;

-

пружање стручне помоћи Јавном телу при припреми потребних анализа,
односно студија оправданости, при припреми и изради услова и конкурсне
документације, правила и услова за оцену понуђача и примљених понуда,
као и критеријума за избор понуде и прегледање и оцена приспелих понуда;

-

утврђивање предлога Одлуке о избору најповољније понуде за давање
концесије или предлога одлуке о поништају поступка давања концесије и
образложење тих предлога и

-

обављање осталих послова потребних за реализацију поступка.

Члан 3.
Стручни тим о свом раду води записник и сачињава друга документа који
потписују сви чланови Стручног тима.
Члан 4.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се на огласној
табли и на званичној интернет страници општине Пожега.

01 број :_____/17 од ______ 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ЗОРИЦА МИТРОВИЋ

Република Србија
ОПШТИНСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПОЖЕГА
Број М- 15/2015
10.8.2017.године
Пожега

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

ОВДЕ

У прилогу акта достављамо нацрт закључка о издавању локала – пословне просторије која
је у својини Републике Србије а на коришћењу код општине Пожега, ближе означено у нацрту
закључка.
Потребно је да за наредну седницу Општинског већа и Скупштине општине предложите
посебну тачку дневног реда која би гласила:
Доношење Закључка о издавању локала – пословне просторије која се налази на углу
улица Војводе Мишића и Николе Пашића у Пожеги у површини од 24 м2.

ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ,
Миладин Филиповић

На основу члана 8. Закона о средствима у својини Републике Србије ('Сл.гл.РС'', број 53/95), члана
14. став 2. тачка 25. и члана 38. и 105. Статута општине Пожега („Сл.лист општине Пожега“
број 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној _____________.
године, донела је

З А К Љ У Ч А К

I ИЗДАЈЕ СЕ у закуп најповољнијем понуђачу закупцу пословна просторија којa je у својини
Републике Србије а на коришћењу код Општине Пожега ближе означена као:
Пословни простор који се налази на углу улице Војводе Мишића и Николе Пашића у Пожеги у
површини од 24 м2;
II ОБРАЗУЈЕ СЕ комисија за објављивање огласа и спровођење поступка лицитације уз
одређивање почетне цене закупа у саставу:
1. Анђелић Радосав, председник Комисије
2. Видић Оливера, члан Комисије
3. Ђуровски Дејан, члан Комисије
III Пословна просторија се издаје на одређено време у трајању од четири године.
IV Након спроведене лицитације нацрт уговора о закупу са најповољнијим закупцем сачиниће
Општинско правобранилаштво којe ће исти доставити на сагласност Републичкој дирекцији за
имовину Републике Србије,
V ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Општине Пожега, да са најповољнијим закупцем закључи уговор о
закупу пословне просторије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пословна просторија која је предмет диспозитива овог закључка је државна својина а на
коришћењу код Општине Пожега у складу са чланом 1. Закона о средствима у својини Републике
Србије (''Сл.гл.РС'', број 53/95).
Како се пословни простор не користи годинама од стране Општине то Скупштина доноси Закључак
о издавању у закуп наведеног простора.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
01 број: ______________

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

