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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 27.06.2019. године, донела је  

 
 

 
О Д Л У К У 

О РЕБАЛАНСУ   БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ПОЖЕГА 
 ЗА 2019.ГОДИНУ 

 
 
 

Члан 1. 
Члан 1. Одлуке о  буџету општине Пожега за 2019. годину мења се и гласи: 
 

 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
Укупни приходи и примања остварени по  
основу продаје нефинансијске имовине    915.920.000 динара 
 1. средства из буџета        903.841 динара 
 2. додатни  приходи                     12.079.000 динара 
Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине      940.348.000 динара 
 1. расходи и издаци  из буџета   928.269.000 динара 
 2. расходи и издаци из додатних  прихода     12.079.000 динара 
 
Буџетски суфицит-дефицит        -24.428.000 динара 
Издаци за набавку финансијске имовине 
(у циљу спровођења јавних политика)              0 динара 
Укупни фискални суфицит-дефицит                -24.428.000 динара 
 
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

Примања од продаје финансијске имовине  
и задуживања                                     0 динара 
Пренети вишак прихода                    41.778.000 динара 
Издаци за набавку финансијске имовине и  
отплату главнице дуга            17.350.000 динара 
Нето финансирање          24.428.000 динара   
 
 
 

Члан 2. 
 

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

Приходи и примања  и расходи и издаци остварени по основу продаје 
нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и 
примања, расхода и издатака: 

 
 



 
 Економска  

класификација 
Износ 

1. 2. 3. 
 
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

  

I   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

7+8 915.920.000 

Текући приходи: 7 861.975.000 

1. Порески приходи 71 556.761.000 

      1.1. Порез на доходак,добит и капиталне добитке 711 411.050.000 

      1.2. Порез на фонд зарада 712 10.000 

      1.3. Порез на имовину 713 96.500.000 

      1.4. Порез на добра и услуге 714 18.701.000 

      1.5. Други порези 716 30.500.000 

2. Непорески приходи, од чега: 74 66.784.000 

      2.1. Приходи од имовине 741 10.500.000 

      2.2. Приходи од продаје добара и услуга 742 40.834.000 
од тога:сопствени приходи индирект.буџ.корисника   8.334.000 

      2.3. Новчане казне 743 7.150.000 

      2.4  Капитални добровољни трансфери 744 7.300.000 

      2.5. Мешовити и неодређени приходи 745 1.000.000 

3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771+772 500.000 

4. Донације 731+732 20.550.000 
     Донације индиректних буџетских корисника  0 

5. Трансфери 733 217.380.000 
од тога:трансфери од др. нивоа власти индир.корисн.   

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 53.945.000 
од тога:примања од продаје неф.имовине индир.корисн.  3.745.000 

II   УКУПНИ РАСХОДИ  ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

4+5 940.348.000 

Текући расходи: 4 789.979.000 

1. Расходи за запослене 41 210.091.000 
од тога из средстава индиректних буџ.корисника  282.000 

2. Коришћење услуга и роба 42 327.354.600 
од тога из средстава индиректних буџ.корисника  5.332.000 

3. Отплата камата 44 1.200.000 

4. Субвенције 45 10.750.000 

5. Издаци за социјалну заштиту 47 29.266.000 

6. Остали расходи 48+49 73.257.700 
од тога из средстава индиректних буџ.корисника  30.000 

7. Трансфери 46 138.059.700 
од тога из средстава индиректних буџ.корисника  4.245.000 

8. Издаци за нефинансијску имовину 5 150.369.000 
од тога из средстава индиректних буџ.корисника  2.190.000 

III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)  (7+8)-(4+5) -24.428.000 

 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

  

IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ 92 0 

V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 0 

1. Примања од домаћих задуживања 911 0 

2. Примања од иностраног задуживања 912 0 

VI НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ 3 41.778.000 

VII НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 6.000.000 

VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 11.350.000 

1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 11.350.000 

2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0 

IX  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VI-VII-VIII= -III)  24.428.000 



Члан 3. 

 У члану 22. – ПРИХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се следеће 
измене: 
 -321120 Вишак или мањак прихода додаје се износ „3.645.000“; 
 -321310 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ „22.000.000“ 
замењује се износом „38.133.000“; 
 -711110 Порез на зараде износ „325.651.000“ замењује се износом 
„337.000.000“; 
 -711120 Порез на приходе од самосталних делатности износ „45.000.000“ 
замењује се износом „48.000.000“; 
 -711190 Порез на друге приходе износ „30.000.000“ замењује се износом 
„25.000.000“; 
 -713120 Порез на имовину износ „76.940.000“ замењује се износом 
„78.000.000“; 
 -713310 Порез на наслеђе и поклон износ „2.000.000“ замењује се износом 
„4.500.000“; 
 -714540 Накнада за коришћење добара од општег интереса износ „600.000“ 
замењује се износом „1.000.000“; 
 -714550 Концесионе и боравишне таксе износ „900.000“ замењује се износом 
„700.000“; 
 -714560 Општинске и градске таксе додаје се износ „1.000“; 
 -716110 Комунална такса на фирму износ „30.000.000“ замењује се износом 
„30.500.000“; 
 -732150 Текуће донације у корист нивоа општина додаје се износ „250.000“; 
 -732250 Капиталне донације од међународних организација износ „17.700.000“ 
замењује се износом „20.300.000“; 
 -733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина 
износ „216.240.000“ замењује се износом „217.380.000“; 
 -741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта износ 
„700.000“ замењује се износом „500.000“; 
 -741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта износ 
„6.000.000“ замењује се износом „4.000.000“; 
 -742250 Таксе у корист нивоа општина износ „2.000.000“ замењује се износом 
„1.500.000“; 
 -744150 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица додаје се  
износ „2.300.000“; 
 -744250 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица износ 
„10.000.000“ замењује се износом „5.000.000“; 
 -772110 Меморандумске ставке из претходне године износ „100.000“ замењује 
се износом „500.000“; 
 -811150 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина додаје се 
износ „50.200.000“; 
 -813150 Примања од продаје осталих основних средстава износ „50.000.000“ 
брише се. 

 
 

Члан 4. 
  
 

 У члану 22. – РАСХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се следеће 
измене: 
 -411000 Плате и додаци запослених износ „168.195.000“ замењује се износом 
„171.947.000“; 
 -412000 Социјални доприноси на терет послодавца износ „31.317.000“ 
замењује се износом „30.974.000“; 



 -416000 Награде,бонуси и остали посебни расходи износ „2.005.000“ замењује 
се износом „2.117.000“; 
 -417000 Судијски и посланички додатак износ „5.500.000“ брише се; 
 -421000 Стални трошкови  износ „38.910.000“ замењује се износом 
„38.933.400“; 
 -422000 Трошкови путовања износ „35.183.000“ замењује се износом 
„50.183.000“; 
 -423000 Услуге по уговору износ „72.257.000“ замењује се износом 
„76.849.000“; 
 -424000 Специјализоване услуге износ „70.081.000“ замењује се износом 
„65.938.000“; 
 -425000 Текуће поправке и одржавање износ „66.005.400“ замењује се износом 
„66.065.400“; 
 -426000 Материјал иунос „24.048.800“ замењује се износом „24.053.800“; 
 -463000 Донације и трансфери износ „116.530.000“ замењује се износом 
„116.346.700“; 
 -472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „22.100.000“ замењује 
се износом „29.266.000“; 
 -481000 Дотације невладиним организацијама износ „34.570.000“ замењује се 
износом „33.370.000“; 
 -482000 Порези,обавезне таксе и казне износ „310.000“ замењује се износом 
„340.000“; 
 -483000 Новчане казне и пенали по решењу судова износ „14.756.173“ 
замењује се износом „16.759.773“; 
 -484000 Накнада штете услед елементарних непогода износ „16.000.000“ 
замењује се износом „20.100.000“; 
 -499000 Средства резерве-текућа износ „34.627“ замењује се износом 
„807.927“; 
 -511000 Зграде и грађевински објекти износ „134.700.000“ замењује се износом 
„137.100.000“; 
 -512000 Машине и опрема износ „9.050.000“ замењује се износом „10.580.000“. 
 

Члан 5. 
У  Посебном делу буџета врше се следеће измене: 
-функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, програм 

0901 Социјална и дечја заштита, програмска активност 0001 Социјалне помоћи, 
позиција 16, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
износ „19.400.000“ замењује се износом „26.566.000“; 

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
22, економска класификација 411 Плате и додаци запослених износ “49.599.000“ 
замењује се износом „51.663.000“; 

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
23, економска класификација 412 Социјални доприноси на терет послодавца  износ 
“9.028.000“ замењује се износом „9.382.000“; 

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
35, економска класификација 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  износ 
“14.500.000“ замењује се износом „16.500.000“; 

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
39, економска класификација 499 Текућа буџетска резерва износ „34.627“ замењује 
се износом „807.927“; 

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0014 Ванредне ситуације, позиција 40, економска класификација 484 



Накнада штете услед елементарних непогода   износ “9.000.000“ замењује се 
износом „13.100.000“; 

-функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
програм 0602 Локална самоуправа, пројекат „Конкурсно финансирање удружења“, 
позиција 41, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама, 
износ „5.500.000“ замењује се износом „4.300.000“; 

-функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, 
програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, позиција 42, економска класификација 422 
Трошкови путовања износ додаје се износ „45.000.000“; 

-функција 360 Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту, 
програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, пројекат 0005 
Унапређење безбедности саобраћаја на путевима, позиција 48, економска 
класификација 512 Машине и опрема, износ „600.000“ замењује се износом 
„2.180.000“; 

-функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура, програмска активност 0002 Одржавање саобраћајне 
инфраструтуре“, позиција 55, економска класификација 511 Зграде и грађевински 
објекти износ “30.000.000“ замењује се износом „28.500.000“; 

-функција 452 Водени саобраћај, програм 1102 Комуналне делатности, 
пројекат „Безбедно и зелено“, позиција 56, економска класификација 423 Услуге по 
уговору износ „1.896.000“ брише се; 

-функција 452 Водени саобраћај, програм 1102 Комуналне делатности, 
пројекат „Безбедно и зелено“, позиција 57, економска класификација 511 Зграде и 
грађевински објекти износ „11.000.000“ брише се; 

-функција 452 Водени саобраћај, програм 1102 Комуналне делатности, 
пројекат „Безбедно и зелено“, позиција 57, економска класификација 485 Накнада 
штете за повреде од стране државног органа додаје се износ „1.400.000“; 

-функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, програм 0501 Локални 
економски развој, програмска активност 0001 Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента, позиција 60, економска класификација 511 Зграде и 
грађевински објекти износ „5.000.000“ замењује се износом „7.500.000“; 

-функција 510 Управљање отпадом, програм 1102 Комуналне делатности, 
програмска активност 0009 Остале комуналне услуге, позиција 63, економска 
класификација 424 Специјализоване услуге додаје се износ „500.000“; 

-функција 510 Управљање отпадом, програм 0401 Заштита животне средине, 
пројекат 0007 Израда пројекта за санацију и рекутивацију депоније Годовик, позиција 
64, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти додаје се износ 
„1.800.000“; 

-функција 510 Управљање отпадом, програм 0401 Заштита животне средине, 
пројекат 0007 Израда пројекта за санацију и рекутивацију депоније Годовик, позиција 
64, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти додаје се износ 
„1.800.000“; 

-функција 560 Заштита животне средине, програм 0401 Заштита животне 
средине, програмска активност 0003 Заштита природе, позиција 66, економска 
класификација 424 Специајлизоване услуге изос „5.000.000“ замењује се износом 
„370.000“; 

-функција 630 Водоснабдевање, програм 1102 Комуналне делатности, 
програмска активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, позиција 67, 
економска класификација  511 Зграде и грађевински објекти  износ „57.000.000“ 
замењује се износом „59.000.000“; 

-функција 640 Улична расвета, програм 1102 Комуналне делатности, 
програмска активност 0001 Управљање јавним осветљењем, позиција 71, економска 
класификација 511 Зграде и грађевински објекти  износ „500.000“ замењује се 
износом „600.000“; 



-функција 760 Здравство некласификовано на другом месту, програм 1801 
Здравствена заштита, програмска активност 0003 Спровођење активности из 
области друштвене бриге за јавно здравље, позиција 74, економска класификација 
463 Донације и трансфери додаје се  износ „1.342.000“; 

-функција 860 Рекреација,спорт,култура и вере некласификовано на другом 
месту, програм 1201 развој културе, програмска активност 0001 Функционисање 
локалних установа културе, позиција 82, економска класификација 511 Зграде и 
грађевински објекти износ „22.800.000“ замењује се износом „31.300.000“; 

-функција 912 Основно образовање , програм 2002 Основно образовање, 
програмска активност 0001 Функционисање основних школа, позиција 84, економска 
класификација 463 Донације и трансфери износ „48.323.000“ замењује се износом 
„50.698.350“; 

-функција 912 Основно образовање, програм 0602 Локална самоуправа, 
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
позиција 85, економска класификација 422 Трошкови путовања износ “30.000.000“ 
брише се; 

-функција 920 Средње образовање , програм 2003 Средње образовање, 
пројекат 0002 Доградња дома ученика, позиција 87, економска класификација 463 
Донације и трансфери износ „5.000.000“ брише се; 

-функција 920 Средње образовање , програм 2003 Средње образовање, 
програмска активност 0001 Функционисање средњих школа, позиција 89, економска 
класификација 463 Донације и трансфери износ „48.032.000“ замењује се износом 
„49.131.350“; 

-Глава 3.1 Народна библиотека, функција 820 Услуге култура, програм 1201 
Развој културе, пројекат „150 година Народне библиотеке Пожега“, позиција 96, 
економска класификација 423 услуге по уговору износ „30.000“ замењује се износом 
„43.000“; 

-Глава 3.1 Народна библиотека, функција 820 Услуге култура, програм 1201 
Развој културе, пројекат „150 година Народне библиотеке Пожега“, позиција 97, 
економска класификација 424 Специјализоване услуге  износ „20.000“ замењује се 
износом „7.000“; 

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 
Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање 
предшколских установа, позиција 158, економска класификација 411 Плате и додаци 
запослених износ „84.411.000“ замењује се износом „86.099.000“; 

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 
Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање 
предшколских установа, позиција 159, економска класификација 412 Социјални 
доприноси на терет послодавца износ „15.170.000“ замењује се износом 
„15.473.000“; 

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 
Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање 
предшколских установа, позиција 166, економска класификација 423 Услуге по 
уговору износ „1.890.000“ замењује се износом „1.915.000“; 

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 
Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање 
предшколских установа, позиција 168, економска класификација 425 Текуће 
поправке и одржавање износ „1.000.000“ замењује се износом „1.042.000“; 

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 
Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање 
предшколских установа, позиција 171, економска класификација 482 Порези, 
обавезне таксе и казне износ „50.000“ замењује се износом „60.000“; 

-Глава 3.7 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису 
класификован ена другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0002 Функционисање месних заједница, позиција 173, економска 



класификација 421 Стални трошкови износ „1.203.000“ замењује се износом 
„1.176.400“; 

-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 174, економска 
класификација 423 Услуге по уговору износ „236.000“ замењује се износом „216.000“; 

-Глава 3.7 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису 
класификован ена другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0002 Функционисање месних заједница, позиција 175, економска 
класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „13.689.000“ замењује се 
износом „13.757.000“; 

-Глава 3.7 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису 
класификован ена другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0002 Функционисање месних заједница, позиција 176, економска 
класификација 426 Материјал износ „355.000“ замењује се износом „330.000“; 

-Глава 3.7 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису 
класификован ена другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0002 Функционисање месних заједница, позиција 177, економска 
класификација 483 Новчане казне по решењу судова износ „256.173“ замењује се 
износом „259.773“; 

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 
Развој туризма, пројекат „Квалификационо предтакмичење младих трубачких 
оркестара“, позиција 178, економска класификација 423 Услуге по уговору износ 
„500.000“ замењује се износом „700.000“; 

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 
Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 
181, економска класификација 421 Стални трошкови износ „230.000“ замењује се 
износом „280.000“; 

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 
Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 
183, економска класификација 423 Услуге по уговору износ „2.500.000“ замењује се 
износом „3.270.000“; 

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 
Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 
184, економска класификација 425  Текуће поправке  износ „100.000“ замењује се 
износом „50.000“; 

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 
Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 
185, економска класификација 426 Материјал износ „50.000“ замењује се износом 
„80.000“; 

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 
Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 
187, економска класификација 482 Порези, обавезне таксе и казне додаје се износ 
„20.000“; 

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 
Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 
187, економска класификација 512 Машине и опрема износ „100.000“ замењује се 
износом „50.000“; 

-раздео 4. Скупштина општине, функција 110 Извршни и законодавни органи, 
програм 2101 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 0001 
Функционисање скупштине, позиција 190, економска класификација 417 Судијски и 
посланички додатак износ „2.500.000“ брише се; 

-раздео 4. Скупштина општине, функција 110 Извршни и законодавни органи, 
програм 2101 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 0001 
Функционисање скупштине, позиција 192, економска класификација 423 Услуге по 
уговору износ „1.800.000“ замењује се износом „4.300.000“; 



-раздео 5.Општинско правобранилаштво, функција 130 Опште услуге, програм 
0602 Локална самоуправа, програмска активност 0004 Општинско 
правобранилаштво, позиција 199, економска класификација 416 Награде, бонуси и 
остали посебни расходи додаје се износ „112.000“.  

 
 

Члан 6. 

Изменама у члану 3. 4. и 5. ове Одлуке извршиће се одговарајуће измене 
збирова у Билансу прихода и расхода буџета и распореду прихода по функцијама, 
главама , програмима, програмским активностима, пројектима и разделима буџета. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном 
листу општине Пожега». 
 
 
 
 

01 број 011-26/2019 године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
 
 
 

                                          Председник, 
                                                                                                     Верица Богићевић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 
 У прилогу акта достављамо вам текст Предлога Одлуке о ребалансу буџета 
општине Пожега за 2019. годину. 
 ПРИХОДИ: 
 На приходној страни буџета повећани су приходи и примања у укупном износу 
од 32.578.000,00 динара. По појединим врстама извршене су следеће измене:  
 - 321110 Вишак или мањак прихода и 321310 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година повећани су за 19.778.000,00 динара 
 -7111110 Порез на зараде повећан је за 11.349.000,00 динара 
 -711120 Порез на приход од самосталне делатности повећан је за 3.000.000,00 
динара 
 -711190 Порез на друге приходе смањен је за 5.000.000,00 динара 
 - 713120 Порез на имовину повећан је за 1.060.000,00  динара 
 -713310 Порез на наслеђе и поклон повећан је за 2.500.000,00 динара 
 -714540 Накнада за коришћење добара од општег интереса повећана је за 
400.000,00 динара 
 -714550 Боравишне таксе смањене су за 200.000,00 динара 
 -714560 Општинске и градске накнаде додат је износ од 1.000,00 динара 
 -716110 Комунална такса на фирму повећана је за 500.000,00 динара 
 -732150 Текуће донације у корист нивоа општина додат је износ од 250.000,00 
динара 
 -732250 Капиталне донације од међународних организација  повећане су за 
2.600.000,00 динара ( за набавку грађевинског материјала за избегла и расељена 
лица)  
 -733150 Текући трансфери од других нивоа власти повећани су за 1.140.000,00 
динара наменског трансфера (за реализацију мера популационе политике у сарадњи 
са општином Ариље и градом Ужице) 
 -741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 
смањена је за 200.000,00 динара 
 -741530  Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта смањена 
је за 2.000.000,00 динара 
 -742250 Таксе у корист нивоа општина смањене су за 500.000,00 динара 
 -744150 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица повећани 
су за 2.300.000,00 динара ( од чега је 2.100.000,00 динара донација од СДПР-а за 
набавку рачунара за једну основну и једну средњу школу, а 200.000,00 динара су 
донације за предтакмичење младих трубачких оркестара) 
 -744250 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 
смањени су за 5.000.000,00 динара 
 -772110 Меморандумске ставке из претходне године повећане су за 
400.000,00 динара 
 -811150 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина додат је 
износ 50.200.000,00 динара 
 -813150 Примања од продаје осталих основних средстава брише се износ од 
50.000.000,00 динара. 
 
 РАСХОДИ: 

На расходној страни буџета у посебном делу буџета извршено је следеће: 
-на позицији 16, функција 090 Социјална заштита некласификована на другом 

месту, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
повећана су средства за 7.166.000,00 динара, и то за решавање стамбених потреба 
избеглих и расељених лица 6.966.000,00 динара ( 2.600.000,00 динара из наменског 



трансфера, а 4.366.000,00 динара из неутрошених наменских средстава из 2018. 
године) и 200.000,00 динара за једнократне помоћи; 

- на позицији 22, економска класификација 411 Плате и додаци запослених и 
на позицији 23, економска класификација 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца повећана су средства у укупном износу од 2.418.000,00 динара.За овај 
износ средстава добили смо сагласност Министарства финансија  за увећање масе 
за плате за три запослена на решавању имовинско правних послова и за једно лице 
са статусом особе са инвалидитетом; 

-позиција 35, функција 130 Опште услуге, економска класификација 483 

Новчане казне по решењу судова, повећана је за 2.000.000,00 динара; 
-на позицији 38, функција 130 Опште услуге, економска класификација 499 

Текућа буџетска резерва повећана су средства за 773.300 динара; 
- на позицији 40, функција 130 Опште услуге, економска класификација 484 

Накнада штете услед елементарних непогода додата су средства у износу од 
4.100.000,00 динара за отклањање последица од елементарних непогода; 

- на позицији 41,функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама смањена 
су средства у износу од 1.200.000,00 динара за конкурсно финансирање удружења; 

-на позицији 42, функција 160 Опште услуге некласификоване на другом 

месту, економска класификација 422 Трошкови путовања повећана су средства за 
15.000.000,00 динара за трошкове јавног превоза; 

- на позицији 48, функција 360 Јавни ред и безбедност, економска 
класификација 512 Машине и опрема, додата су средства у износу од 1.580.000,00 
динара као наменска неутрошена средства из 2018.године; 

-на позицији 55, функција 451 Друмски саобраћај, економска класификација  

511 Зграде и грађевински објекти смањена су средства за 1.500.000,00 динара на 
следећи начин:  додата су средства од 2.500.000,00 динара као наменска  пренета из 
2018. године од учешћа грађана за пут Миљаковина, и истовремено су смањена 
средства у износу од 4.000.000,00 динара јер се неће реконструисати пут у Тучкову; 

-на позицији 56, функција 452 Водени саобраћај, економска класификација  

423 Услуге по уговору, средства за пројекат „Безбедно и зелено“у износу од 
1.896.000,00 динара бришу се; 

-на позицији 57, функција 452 Водени саобраћај, економска класификација  
511 Зграде и грађевински објекти, средства за пројекат „Безбедно и зелено“ у износу 
од 11.000.000,00 динара бришу се; 

-отвара се нова позиција 57, функција 452 Водени саобраћај, економска 

класификација 485 Накнада штете за повреде од стране државног органа у износу 
од 1.400.000,00 динара. Ова средства су намењена за враћање донатору  утрошених 
средстава у 2018. години за пројекат „Безбедно и зелено“; 

-на позицији 60, функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, економска 

класификација 511 Зграде и грађевински објекти повећана су средства за 
2.500.000,00 динара за израду пројектне документације; 

-отвара се нова позиција 64, функција 510 Управљање отпадом, економска 
класификација 511 Зграде и грађевински објекти у износу од 1.800.000,00 динара за 
израду пројекта за санацију,затварање и рекултивацију депоније у Годовику. Од 
наведеног износа 1.440.000,00 динара обезбеђује републички буџет, а 360.000,00 
динара буџет општине Пожега; 

-отвара се нова позиција 63, функција 510 Управљање отпадом, економска 

класификација 424 Специјализоване услуге у износу од 500.000,00 динара за 
одржавање ратних меморијала; 

-позиција 66, функција 560 Заштита животне средине, економска 
класификација 424 Специјализоване услуге, намењена за уређење бедема поред 
Скрапежа у износу од 5.000.000,00 динара се брише. Истовремено, на овој позицији 
додају се средства у износу од 370.000,00 динара као неутрошена наменска 
средства из 2018. године за озелењавање паркова и других зелених површина;  

 



-на позицији 67, функција 630 Водоснабдевање, економска класификација 511 

Зграде и грађевински објекти повећана су средства за 2.000.000,00 динара за 
изградњу сеоских водовода; 

-на позицији 71, функција 640 Улична расвета, економска класификација 511 
Зграде и грађевински објекти повећана су средства за 100.000,00 динара за 
инвестиције у јавној расвети; 

-отвара се нова позиција 74, функција 760 Здравство, економка класификација 

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти у износу од 1.342.000,00 динара 
за реализацију мера популационе политике у сарадњи са општином Ариље и градом 
Ужице. Републички буџет обезбеђује 1.140.000,00 динара, а учешће општине је 
202.000,00 динара; 

-позиција 82, функција 860 Рекреација,спорт,култура и вере, економска 
класификација 511 Зграде и грађевински објекти, намењена за реконструкцију 
спортско културног центра  повећана је за  8.500.000,00 динара; 

-на позицији 84, функција 912 Основно образовање, економска класификација 

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти, повећана су средства за 
2.374.350,00 динара за ОШ“Емилија Остојић“, и то: за солидарне помоћи 240.000,00 
дин, за путовање ученика на такмичење 200.000,00 дин, за новчане казне по решењу 
суда 910.000,00 дин и за набавку компјутера(донација СДПР-а) 1.024.350,00 динара; 

-на позицији 87, функција 920 Средње образовање, економска класификација 
463 Донације и трансфери осталим нивоима власти,средства у износу од 
5.000.000,00 динара намењена за доградњу дома ученика у Пољопривредној школи 
бришу се; 

-позиција 89, функција 920 Средње образовање, економска класификација 463 
Донације и трансфери повећана је за 1.099.350,00 динара за Техничку школу и то 
75.000,00 динара за солидарну помоћ и 1.024.350,00 динара за набавку компјутера  
(донација СДПР-а); 

- у оквиру Дечјег вртића, на позицији 158, економска класификација 411 Плате 
и додаци запослених и на позицији 159, економска класификација 412 Социјални 
доприноси на терет послодавца повећана су средства у укупном износу од 
1.991.000,00 динара. Овај износ се односи на повећање зарада у Вртићу за 2%; 

-на позицијама 166  423 Услуге по уговору, 168 425 Текуће поправке и 
одржавање и 171  482 порези,обавезне таксе и казне, у оквиру Дечјег вртића 
повећана су средства у укупном износу од 77.000,00 динара , која су пренета из 
2018. године као наменска а неутрошена; 

-позиција 178 у оквиру Туристичке организације, функција 473 Туризам, 

економска класификација 423 Услуге по уговору повећана је за 200.000,00 динара за 
средства донатора за предтакмичење младих трубачких оркестара; 

-позиција 183 у оквиру Туристичке организације, функција 473 Туризам, 
економска класификација 423 Услуге по уговору повећана је за 770.000,00 динара  и 
то за снимање емисије „Најлепше народне песме РТС караван“ 360.000,00 дин, за 
адвокатске услуге 160.000,00 дин и за гастрономске манифестације 250.000,00 
динара; 

-на позицији 199, у оквиру Општинског правобранилаштва, функција 130 

Опште услуге, економска класификација 416 Награде,бонуси и остали посебни 
расходи додата су средства за исплату јубиларне награде у износу од 112.000,00 
динара. 

Поред наведених измена извршене су  прерасподеле средстава  у оквиру већ 
одобрених апропријација по захтевима корисника. 

 
Предлажемо Скупштини општине   Пожега да размотри  текст Предлога  

Одлуке о ребалансу буџета општине Пожега за 2019.године и усвоји као у 
приложеном тексту. 

    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, 

            Владе Радовановић 


