Службени лист
општине Пожега
БРОЈ 7/16, ПОЖЕГА, 10.08.2016. ГОДИНЕ

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 09.8.2016.године,
донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2016.ГОДИНУ
Члан 1.
у Билансу прихода и расхода врше се

У члану 22. РАСХОДИ
следеће измене:
-416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи
износ
„3.406.671“ замењује се износом „1.443.671“;
-425000 Текуће поправке и одржавање износ „91.094.100“ замењује
се износом „92.094.100“;
-484000 Накнада штете услед елементарних непогода износ
„11.285.474“ замењује се износом „14.905.474“;
-541000 Земљиште износ „2.657.000“ брише се.
Члан 2.
У Посебном делу буџета врше се следеће измене:
-у разделу 3.ОПШТИНСКА УПРАВА,функција 130 Опште услуге, програм
0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, позиција 25, економска
класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „717.600“ замењује
се износом „1.717.600“;
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа,
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, позиција 30, економска класификација 484 Накнада
штете услед елементарних непогода износ „11.285.474“ замењује се
износом „14.905.474“;
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА,
функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, пројекат 0003 Откуп
земљишта у Рошкој бањи, позиција 167, економска класификација 541
Земљиште износ „2.657.000“ брише се;
-у разделу 4. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, глава 4.1 Изборна комисија,
функција 110 Извршни и законодавни органи, програм 0602 Локална
самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне
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самоуправе и градских општина, позиција 185, економска класификација
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи износ „2.620.000“ замењује
се износом „657.000“.
Члан 3.
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, програмима и разделима буџета.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
«Службеном листу општине Пожега».

01 број:011-17/016 од 09.8.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Председник,
Зорица Митровић с.р.

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 09.08.2016.године донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГА
ЧЛАН 1
Доноси се измена и допуна Плана генералне регулације Пожега.
ЧЛАН 2
Измена и допуна Плана генералне регулације Пожега је израђена у
циљу утврђивања мера, правила грађења и начина коришћења и уређења
земљишта и представља основ за издавање локацијских услова и
грађевинских дозвола на обухваћеном подручју.
ЧЛАН 3
Инвеститор израде Измена и допуна Плана генералне регулације
Пожега је Јавно предузеће „Општинска стамбена агенција Пожега“.
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ЧЛАН 4
Измена и допуна Плана генералне регулације Пожега је израђена од
стране Предузећа за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг
„УРБАНПРОЈЕКТ“ АД Чачак.
ЧЛАН 5
Изменом и допуном Плана генералне регулације Пожега је
обухваћен текстуални и графички део ПГР.
У текстуалном делу Изменa и допуна ПГР Пожега обухвата целину
градског центра (Ц0) са циљем да се поред вишепородичне омогући
изградња породичних стамбених и стамбено-пословних објеката, као и
исправку уочеих техничких грешака у важећем ПГР Пожега.
У графичком делу, измене и допуне плана се односе на подцелину
Ц0.11.1, тј. на њено укидање као засебне подцелине са наменом јавног
паркинга, а све у циљу да се омогући стамбено-пословна изградња
(вишепородично становање са пословним простором у приземљу и објекат
јавних намена) по правилима и параметрима који важе у контактним
подцелинама. Површина обухвата Измена и допуна плана у графичком
делу износи 3 582,14м2, и обухвата делове кат. парцела 393/1 и 376/2 КО
Пожега.
ЧЛАН 6
Измена и допуна Плана генералне регулације Пожега који је
саставни део ове одлуке има следећи садржај:
САДРЖАЈ:
СВЕСКА 1
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1. ОПШТИ ДЕО
1.1. Правни и плански основ за израду плана
1.2. Циљеви и задаци израде плана
1.3. Граница обухвата плана
1.4. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда
1.5. Анализа и оцена постојећег стања
1.5.1. Грађевинско подручје
1.5.2. Намена површина
1.5.3. Трасе, коридори и регулација саобраћајница
1.5.4. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре
1.5.5. Оцена расположивих подлога за израду плана
1.5.6. Биланс површина - постојећи начин коришћења земљишта
1.5.7. Фотодокументација
2. ПЛАНСКИ ДЕО
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2.1. Правила уређења
2.1.1. Подела на функционалне зоне унутар простора плана
2.1.2. Намена простора и биланс површина
2.1.2.1. Намена простора
2.1.2.2. Биланс површина у обухвату Плана – део подцелине Ц0.11.3
2.1.3. Општa правила уређења саобраћајне мреже и мреже јавне комуналне
инфраструктуре
2.1.4. Услови и мере за спровођење Измена и допуна Плана генералне
регулације
2.2 Правила грађења
2.2.1. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела
2.2.2. Урбанистички показатељи и правила грађења по наменама у обухвату
плана
2.2.3. Правила за изградњу саобраћајне мреже и мреже и објеката јавне
комуналне инфраструктуре
2.2.4. Очекивани капацитети у обухвату Измена и допуна Плана генералне
регулације – део подцелине Ц0.11.3
2.3 Исправка уочених техничких грешака у важећем Плану генералне
регулације
2.4 Смернице за спровођење плана
СВЕСКА 2
ГРАФИЧКИ ДЕО

ЧЛАН 7
Измена и допуна Плана генералне регулације Пожега биће
потписана од стране председника Скупштине општине Пожега и оверена
печатом Скупштине општине Пожега.
ЧЛАН 8
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном листу општине Пожега.
03 број 350-32/16
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК

Зорица Митровић, с.р.
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Садржај

-

Одлука о допунском буџету општине Пожега за
2016.годину
1
Одлука о доношењу измене и допуне Плана
„Генералне регулације Пожега“
2

Стр.

-

2

-
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Издавач: Скупштина општине Пожега
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Пожега – Боривоје
Неоричић
Штампа: Општинска управа Пожега
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